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 مالحظة

 أحد هذه احلروف اإلحالة إىل إحدى إيرادويعين . م املتحدة من حروف وأرقامتتألف رموز وثائق األم 
 .وثائق األمم املتحدة

 ، فهي تعين اإلحالة إىل )١٩٩٨حولية : مثال(متبوعة بالسنة " حولية"هذا اجمللد كلمة يف وحيثما وردت  
نكليزي إلأرقام الصفحات إىل النص ا، تشري ١٩٨١حولية وحىت . عن السنة املذكورة" حولية جلنة القانون الدويل"

، اليت صدرت وسوف تصدر تباعا بعد ذلك باللغة العربية، تشري أرقام ١٩٨٢حولية واعتبارا من . للحولية
 .الصفحات إىل النص العريب

 :وتتألف كل حولية من جملدين 
 .ويتضمن احملاضر املوجزة جللسات اللجنة: اجمللد األول 
 : من جزأينويتألف : اجمللد الثاين 
 اجلزء األول، ويتضمن تقارير املقررين اخلاصني والوثائق األخرى اليت جرت دراستها خالل الدورة؛  
 .اجلزء الثاين، ويتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة 
 "احلولية"ومجيع اإلشارات إىل هذه األعمال واملقتطفات منها تتعلق بالنصوص النهائية املطبوعة جمللدات   

 .والصادرة كمنشورات لألمم املتحدة
* 

*     * 

 من اجلزء األول للدورة الثانية ٢٦٣٥ إىل ٢٦١٢يتضمن هذا اجمللد احملاضر املوجـزة للجلسات  
، مشمولة بالتنقيحات اليت أدخلت عليها من أعضاء )A/CN.4/SR.2612-A/CN.4/SR.2635(واخلمسني للجنة 

 .ا أعمال النشراللجنة وأية تنقيحات أخرى استلزمته
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 البلد    االسم  

 )السودان(    كامل إدريسالسيد 
 )غانا(   انويل أكوي آدوإميالسيد  
 )أوروغواي(   السيد ديدييه أوبريت بادان 
 )نيكاراغوا(  يو إيردوثيا ساكاساثالسيد موري 
 )اليونان(  إيكونوميدس. السيد قسطنطني ب 
 )بنما(   إيلويكا. السيد خورخه إ 
 )غابون(   تشيفوندا-       ّ          السيد غي وم بامبو  
 )لربازيلا(  السيد جواو كليمنته بايينا سوارس 
 )البحرين(   السيد حسني البحارنة 
 ) لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة(   يان براونلي إالسيد  
 )فرنسا(    السيد آالن بيليه 
 )سلوفاكيا(    السيد بيتر تومكا 
 )فريقياأجنوب ( السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد 
 )فرتويال(  والسيد فيكتور رودريغيس ثيديني 
 ) األمريكيةالواليات املتحدة(   السيد روبرت روزنستوك 
 )اهلند(  السيد بيماراجو سرينيفاسا راو 
 )املكسيك(   السيد برناردو سيبولفيدا 
 )أملانيا(   السيد برونو سيما 
 )مصر(    السيد نبيل العريب 
 )بولندا(   السيد جيسالف غالتسكي 
 )يطالياإ(   السيد جورجيو غايا 
 )الفلبني(  السيد راؤول إليوستري غوكو 
 )أوغندا(   السيد بيتر كاباتسي 
 )الكامريون(   السيد موريس كامتو 
 )مجهورية ترتانيا املتحدة(  السيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا 
 )األرجنتني(   السيد إنريكه كانديويت 
 )أستراليا(   السيد جيمس كروفورد 
 )اندونيسيا(   أمتادجا-ما السيد خمتار كوسو 
 )االحتاد الروسي(  السيد إيغور إيفانوفيتش لوكاشوك 
 )مجهورية إيران اإلسالمية(   السيد مجشيد ممتاز 
 )رومانيا(  السيد تيودور فيوريل ميليسكانو  
 )النمسا(   السيد غريهارد هافنر 
 )الصني(   السيد كيزي هي  
 )اليابان(   ي يامادااالسيد شوس 
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 أعضاء مكتب اللجنة

  السيد شوساي يامادا:لرئيسا
 موريس كامتوالسيد  :النائب األول للرئيس
 بيتر تومكاالسيد  :النائب الثاين للرئيس
 جورجيو غاياالسيد  :رئيس جلنة الصياغة

 السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو :املقرر

 ــــــــــ

وتوىل السيد . ستشار القانوين، بتمثيل األمني العاموقام السيد هانس كوريل مساعد األمني العام وامل 
فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين يف إدارة الشؤون القانونية، منصب أمني اللجنة، كما قام بتمثيل األمني 

 .العام أثناء غياب املستشار القانوين
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 جدول األعمال

 :، جدول األعمال التايل٢٠٠٠مايو / أيار١، املعقودة يف ٢٦١٢أقرت اللجنة يف جلستها  

 ). من النظام األساسي١١املادة (ملء الشواغر الطارئة  -١ 

 .تنظيم أعمال الدورة -٢ 

 .مسؤولية الدول -٣ 

منع الضرر (املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل  -٤
 ).العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة

 .لتحفظات على املعاهداتا -٥ 

 .احلماية الدبلوماسية -٦ 

 .األفعال االنفرادية للدول -٧ 

 .برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها، ووثائقها -٨ 

 .التعاون مع اهليئات األخرى -٩ 

 .تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني -١٠ 

 .أعمال أخرى -١١ 
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 املختزلةتفصيل التسميات والتعابري 

فيما يلي تفصيل تسميات اهليئات واألجهزة والتعابري األخرى اليت وردت خمتزلة يف األصل اإلنكليزي  
 : املختزليهلذه الوثيقة، كما استخدمت يف هذه الترمجة العربية، واىل جانبها األصل اإلنكليز

 ASEAN  رابطة أمم جنوب شرقي آسيا
 ECOWAS  ااالحتاد االقتصادي لدول غريب أفريقي

 ICJ  حمكمة العدل الدولية
 ICSID  املركز الدويل لتسوية نزاعات االستثمار

 ILA  رابطة القانون الدويل
 OAS  منظمة الدول األمريكية
 OAU  منظمة الوحدة األفريقية

 OECD  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 NATO  منظمة حلف مشايل األطلسي: الناتو

 PCIJ  حمكمة العدل الدولية الدائمة

**** 
 ِAJIL    American Journal of International Law 
I.C.J. Reports   ICJ ,Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM    International Legal Material (Washington, D.C.) 
ILR    International Law Reports 
P.C.I.J, Series A  PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1-24: up to and including 
    1930) 
P.C.I.J., Series A/B  PCIJ, Judgments, Orders and Advisory Opinions  (Nos. 40-80: 
    beginning in 1931) 
RGDIP    Revue générale de droit international public 
UNRIAA   United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

**** 

إىل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص " احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة"يف هذا اجمللد، تشري عبارة   
. ١٩٩١املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

ة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرمية اإلبادة  إىل احملكم" احملكمة الدولية لرواندا"وتشري عبارة 
اجلماعية وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا وكذلك املواطنني الروانديني املسؤولني 

 كانون ١الدول اجملاورة يف الفترة بني عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اخلطرية يف أقاليم 
 .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/الثاين

**** 

 مالحظة بشأن االقتباسات
، معناه أن *التأكيد على كلمة أو مجلة أو اقتباس، املبني خبط أفقي حتت العبارة املقصودة مع إشارة  

 .التأكيد مضاف ومل يرد يف النص األصلي
 .ذلك، فإن االقتباسات من أعمال بلغات أخرى قد ترمجتها األمانة العامةما مل يذكر خالف  

**** 
 www.un.org/law/ilc/index.htm :عنوان جلنة القانون الدويل على شبكة اإلنترنيت
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  يف هذا اجمللداألحكام القضائية والفتاوى واألوامر القضائية املشار إليها

 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
   
Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. 

United States of America), Order of 13 December 1989,
I.C.J. Reports 1989, p. 132. 

 Aerial Incident of 3 July 1988
     ١٩٨٨      يوليه  /     متوز ٣                       احلادث اجلوي الذي وقع يف

   
Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India), 

Jurisdiction, Judgment, I.C.J. Reports 2000, p. 12. 
 Aerial Incident of 10 August 1999

     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب  ١٠                        احلادثة اجلوية اليت وقعت يف 
   
Case concerning the Air Service Agreement of 27 March

1946 between the United States of America and France, 
decision of 9 December 1978  (UNRIAA, vol. XVIII 
(Sales No.E/F.80.V.7), p. 417). 

 Air Service Agreement 
 اتفاق اخلدمات اجلوية

   
The Geneva Arbitration (The “Alabama” case) (United 

States of America v. Great Britain), decision of 14
September 1872 (J. B. Moore, History and Digest of the 
International Arbitrations to which the United States has 
been a Party (Washington, D.C., United States 
Government Printing Office, 1898), vol. I, p. 572.  

 “Alabama”
 "أالباما"

 

   
Executors of R.S.C.A. Alexander v. the United States (J. B. 

Moore, History and Digest of the International 
Arbitrations to which the United States has been a Party 
(Washington, D.C., United States Government Printing 
Office, 1898), vol. III, p. 2529. 

 Alexander
 ألكسندر

   
Ambatielos, Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. 

Reports 1952, p. 28. 
 Ambatielos 

   
Arbitration between Kuwait and the American Independent 

Oil Company (Aminoil), ILM, vol. XXI, No. 5
(September 1982), p. 976. 

 Aminoil-Kuwait Arbitration
  الكويت�التحكيم يف قضية أمني أويل 

   
Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Provisional 
Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 
3; and ibid., Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports
1993, p. 325. 

   Application of the Convention on 
the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide
                                                     تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

Ibid., Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 
1996, p. 595. 

  

Ibid., Counter-claims, Order of 17 December 1997, I.C.J.
Reports 1997, p. 243. 

  

Ibid., Order of 22 January 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 3. 
Ibid., Order of 11 December 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 743. 
Ibid., Order of 14 September 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 1015. 
Ibid., Order of 27 June 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 108. 

  

   
Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic 

Republic of Congo v. Burundi), Order of 21 October
1999, I.C.J. Reports 1999, p. 1018. 

Ibid. (Democratic Republic of Congo v. Rwanda), Order of 
21 October 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 1025. 

Ibid. (Democratic Republic of Congo v. Uganda), 
Provisional Measures, Order of 1 July 2000, I.C.J. 
Reports 2000, p. 111. 

 Armed Activities on the Territory of 
the Congo

 لحة يف أراضي الكونغواألنشطة املس
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 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1964, p. 
6. 

 Barcelona Traction

Ibid., Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3   
   
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. 

Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 
I.C.J. Reports 1988, p. 69. 

 Border and Transborder Armed 
Actions

 األعمال املسلحة يف احلدود وعرب احلدود

   
Canevaro case (Italy v. Peru), award of 3 May 1912  

(UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 397). 
 Canevaro

 
   
Carthage case (France/Italy), decision of 6 May 1913 

(UNRIAA, vol. XI (Sales No. E/F.61.V.4), p. 449). 
 “Carthage”

 "قرطاجة"

   
Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 
240. 

 Certain Phosphate Lands in Nauru
 بعض أراضي الفوسفات يف ناورو

   
Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, 

P.C.I.J., Series A, No. 9. 
 Chorzów Factory

 مصنع شورزوف

Ibid., Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 
17. 

  

   
Council of Europe, European Commission of Human 

Rights, Decisions and Reports, Applications Nos. 
15299/89, 15300/89 and 15318/89, Chrysostomos et al. v. 
Turkey, vol. 68 (Strasbourg, 1993), p. 216. 

 Chrysostomos 
 كريزوستوموس

   
European Court of Justice, case C-387/97 (Commission of 

the European Communities v. Hellenic Republic), 
judgment of 4 July 2000. 

 Commission of the European 
Communities v. Hellenic Republic

 جلنة اجلماعات األوروبية ضد مجهورية اليونان
   
Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4.  Corfu Channel

 قناة كورفو
Ibid., Judgment of 15 December 1949, I.C.J. Reports 1949,

p. 244. 
  

   
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo), Order of 25 November 1999, 
I.C.J. Reports 1999. 

 Diallo
 ديالو

   
Dickson Car Wheel Company (U.S.A.) v. United Mexican 

States, decision of July 1931 (UNRIAA, vol. IV (Sales 
No. 1951.V.1), pp. 669 et seq.). 

 Dickson Car Wheel Company
  شركة ديكسون للسيارات

   
Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62. 

 Difference Relating to Immunity 
from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on 
Human Rights 

الف املتعلق حبصانة املقرر اخلاص للجنة حقوق اخل
 اإلنسان

   
East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. 

Reports 1995, p. 90. 
 East Timor

 تيمور الشرقية
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 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, 1923,  P.C.I.J., 

Series B., No. 5. 
 Eastern Carelia

   
Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933, 

P.C.I.J., Series A/B, No. 53, p. 22. 
 Eastern Greenland

 غرينالند الشرقية
   
El Salvador v. Nicaragua, Central American Court of 

Justice, decision of 9 March 1917 (AJIL, vol. 11, No. 3 
(July 1917), p. 674. 

 El Salvador v. Nicaragua
 السلفادور ضد نيكاراغوا

   
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, I.C.J. Reports 

1989, p. 15. 
 ELSI 

   
Esphahanian v. Bank Tejarat, Award No. 157 (29 March 

1983) Iran-United States Claims Tribunal Reports 
(Cambridge, Grotius, 1984), vol. 2, p. 157. 

 Esphahanian
 إصفهانيان

   
Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of 

the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998¸ p. 432. 
 Fisheries Jurisdiction

 االختصاص يف موضوع مصائد األمساك
   
Flegenheimer case, decision No. 182 of 20 September 1958 

(UNRIAA, vol. XIV (Sales No. 65.V.4), p. 327). 
 Flegenheimer

 
   
Forests of Central Rhodopia, decision of 29 March 1933 

(UNRIAA, vol. III, (Sales No. 1949.V.2), pp. 1405 et 
seq.). 

 Forests of Central Rhodopia
 غابات رودوبيا الوسطى

   
Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7. 
 Gabcikovo-Nagymaros Project

  ناغيماروس-مشروع غابتشيكوفو 
   
Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark), 

Provisional Measures, Order of 29 July 1991, I.C.J. 
Reports 1991, p. 12. 

 Great Belt
 احلزام الكبري

   
S.S. “I’m Alone”, awards of 30 June 1933 and 5 January 

1935  (UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1609). 
 “I’m Alone” 

   
Interhandel, Judgment, I.C.J. Reports 1959, p. 6.  Interhandel
   
Iran-United States, case No. A/18, Decision of 6 April 1984, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports (Cambridge, 
Grotius, 1985), vol. 5, p. 251. 

 Iran-United States, case No. A/18 
  الواليات املتحدة-إيران 

   
Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, 

I.C.J. Reports 1999, p.1045. 
 Kasikili/Sedudu Island

 سيدودو/جزيرة كاسيكيلي
   
Kellet case, arbitration of 20 September 1897, J. B. Moore, 

History and Digest of the International Arbitrations to 
which the United States has been a Party, vol. II 
(Washington, United States Government Printing Office, 
1898), Vol.II, p. 1862. 

 Kellet
 كيليت

   
Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. Republic 

of Cameroon, Award on the Merits (ICSID Reports 
(Cambridge University Press, Grotius, 1994), vol. 2, p. 3). 

 Klöckner 
 كلوكنر

   
LaGrand (Germany v. United States of America), 

Provisional Measures, Order of 3 March 1999, I.C.J. 
Reports 1999, p. 9. 

 LaGrand 
 الغراند

   
Land and Maritime Boundary between Cameroon and 

Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 
1998, p. 275. 

Ibid., Order of 30 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 983. 
Ibid., Application to Intervene, Order of 21 October 1999, 

I.C.J. Reports 1999, p. 1029. 

 Land and Maritime Boundary 
between Cameroon and Nigeria

 دود البحرية بني الكامريون ونيجرييااحل
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 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
   
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226. 
 Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons
مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية أو 

 باستخدامها
   
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), 

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. 
Reports 1999, p. 124. 

(Yugoslavia v. Canada), ibid., p. 259. 
(Yugoslavia v. France), ibid., p. 363. 
(Yugoslavia v. Germany), ibid., p. 422. 
(Yugoslavia v. Italy), ibid., p. 481. 
(Yugoslavia v. Netherlands), ibid., p. 542. 
(Yugoslavia v. Portugal), ibid., p. 656. 
(Yugoslavia v. Spain), ibid., p. 761. 
(Yugoslavia v. United Kingdom), ibid., p. 826. 
(Yugoslavia v. United States of America), ibid., p. 916. 

 Legality of Use of Force
 مشروعية استعمال القوة

   
Affaire relative à la concession des phares de l’Empire 

ottoman, decision of 24/27 July 1956 (France v. Greece) 
(UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63.V.3), p. 155). 

 Lighthouses
 املنارات

   
Questions of Interpretation and Application of the 1971 

Montreal Convention arising from the Aerial Incident at 
Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), 
Provisional Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. 
Reports 1992, p. 3. 

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), 
ibid., p. 114. 

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), 
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 
9. 

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), 
ibid.,  p. 115.  

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Order 
of 29 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 975. 

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), 
ibid.,  p. 979. 

 Lockerbie
 لوكريب

   
Loizidou v. Turkey, European Court of Human Rights, 

Series A:  Judgments and Decisions, vol. 310 (Preliminary 
Objections), Judgment of 23 March 1995 (Council of 
Europe, Strasbourg, 1995) and Judgment of 18 December 
1996 (Merits), Reports of Judgments and Decisions 1996-
VI (Council of Europe, Strasbourg, 1996). 

 Loizidou
  لويزيدو ضد تركيا

   
“Lotus”, Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10.  “Lotus”

 "لوتوس"
   
Opinion in the Lusitania cases (United States/Germany), 

decision of 1 November 1923 (UNRIAA, vol. VII (Sales 
No.1956.V.5), pp. 32 et seq.). 

 “Lusitania”
 "لوزيتانيا"

   
Manouba case (France/Italy), decision of 6 May 1913 

(UNRIAA, vol. XI (Sales No. E/F.61.V.4), p. 463). 
 “Manouba”

 "مانوبا"
   
Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in 

the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Order of 21 
March 2000,, I.C.J. Reports 2000, p. 6. 

 Maritime Delimitation between 
Nicaragua and Honduras in the 
Caribbean Sea

احلدود البحرية بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر 
 الكارييب



 

-xvi- 

 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره

   
Maritime Delimitation and Territorial Questions between 

Qatar and Bahrain, Order of 17 February 1999, I.C.J. 
Reports 1999, p. 3. 

 Maritime Delimitation and 
Territorial Questions between 
Qatar and Bahrain
تعيني احلدود البحرية وتسوية املسائل اإلقليمية بني قطر

 والبحرين
   
Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 

1924, P.C.I.J., Series A, No. 2. 
 Mavrommatis

  امتيازات مافروماتيس يف فلسطني
   
William McNeill (Great Britain) v. United Mexican States 

decision of 19 May 1931 (UNRIAA, vol. V (Sales No. 
1952.V.3), p. 164). 

 McNeill
 ماكنيل

   
Mergé Claim, Italian-United States Conciliation 

Commission, 10 June 1955 (ILR, vol. 22 (1958), p. 443). 
 Mergé Claim

 مريجي
   
Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14. 

 Military and Paramilitary Activities 
in and against Nicaragua

األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا 
 وضدها

   
Monetary Gold Removed from Rome in 1943, Judgment, 

I.C.J. Reports 1954, p. 19. 
 Monetary Gold

 العملة الذهبية 
   
M/V “Saiga” case (No. 2) (Saint Vincent and the 

Grenadines v. Guinea), International Tribunal for the Law 
of the Sea, judgement of 1 July 1999 (ILM, vol. 38, No. 5  
(September 1999), p. 1323. 

 M/V “Saiga” (No. 2)
 "سايغا"السفينة 

   
Legal Consequences for States of the Continued Presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16. 

 Namibia
 ناميبيا

   
Portuguese Colonies case (Naulilaa incident) (UNRIAA, 

vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1011). 
 Naulilaa

 نوليال
   
Nicaragua v. Honduras,  Central American Court of Justice, 

judgement of 17 January 2000.  
 Nicaragua v. Honduras

 نيكاراغوا ضد هندوراس
   
Northern Cameroons, Judgment, I.C.J. Reports 1963, p. 15.  Northern Cameroons

 القضية املتعلقة بشمال الكامريون
   
Nottebohm, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, 

p. 4. 
 Nottebohm

 نوتيبوم
   
Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253. 
Ibid. (New Zealand v. France), ibid., p. 457. 

 Nuclear Tests
 التجارب النووية

   
Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of 

America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. 
Reports 1996, p. 803. 

 Oil Platforms
 منصات النفط

Ibid., Counter-Claim, Order of 10 March 1998, I.C.J.
Reports 1998, p. 190. 

  

   
Panevezys-Saldutiskis Railway, Judgment, 1939, P.C.I.J., 

Series A/B, No. 76, p. 4. 
 Panevezys-Saldutiskis Railway

 سالدوتسيكيس-سكك حديد بانيفيزيس
   
Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. 

United States of America), Provisional Measures, Order of 
9 April 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 248. 

 Paraguay v. United States
 باراغواي ضد الواليات املتحدة
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 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series 

A/B, No. 74, p. 10. 
 Phosphates in Morocco

 الفوسفات يف املغرب
   
Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, 

ex Parte Pinochet Ugarte (No.3) England, House of 
Lords, 24 March 1999, ILR, vol. 119. 

 Pinochet
 بينوشيه

   
Case concerning the differences between New Zealand and 

France arising from the Rainbow Warrior affair, ruling of 
6 July 1986 by the Secretary-General of the United 
Nations (UNRIAA, vol. XIX (Sales No. E/F.90.V.7), pp.
197 et seq.). 

 “Rainbow Warrior”
 "رينبو واريور"

   
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1949, p. 174. 
 Reparation

 التعويضات
   
Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 

in the Case concerning the Land and Maritime Boundary 
between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections 
(Nigeria v. Cameroon), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 
31. 

 Request for Interpretation of the 
Judgment of 11 June 1998 in the 
Case concerning the Land and 
Maritime Boundary between 
Cameroon and Nigeria

يونيه / حزيران١١طلب لتفسري احلكم الصادر يف 
 يف القضية املتعلقة باحلدود الربية والبحرية ١٩٩٨

 بني الكامريون ونيجرييا
   
Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, 
I.C.J. Reports 1951, p. 15. 

 Reservations to the Convention on 
Genocide

التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية 
 واملعاقبة عليها

   
Restrictions to the Death Penalty (arts. 4(2) and 4(4) 

American Convention on Human Rights), Inter-American 
Court of Human Rights Advisory Opinion  OC-3/83 of 8 
September 1983, Series A, No. 3. 

 Restrictions to the Death Penalty
 التقييدات املتصلة بعقوبة اإلعدام

   
Russian Indemnity case, decision of 11 November 1912 

(Russia v. Turkey)  (UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), 
pp. 421 et seq.). 

 Russian Indemnity
 التعويض الروسي

Selmouni v. France, European Court of Human Rights, 
Reports of Judgments and Decisions 1999-V, judgment of 
28 July 1999 (Council of Europe, Strasbourg, 1999). 

 Selmouni 
 سلموين

   
South West Africa, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 1962, p. 319. 
 South West Africa

  جنوب غريب أفريقيا
Ibid. (Second Phase), Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6.   
   
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 

(Indonesia/Malaysia), Order of 10 November 1998, I.C.J. 
Reports 1998, p. 429. 

Ibid., Order of  11 May 2000, I.C.J.  

 Sovereignty over Pulau Ligitan and 
Pulau Sipadan

 تان وبوالو سيبادانالسيادة على بوالو ليغيل

   
S.S. �Wimbledon�, Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, 

No.1. 
 S.S. “Wimbledon” 

 "وميبلدون"السفينة   
Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, International 

Tribunal for the Former Yugoslavia, judgement of 15 July 
1999 (ILM, vol. 38, No. 6 (November1999), p. 1518. 

 Tadic
 تادشيش

   
Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 

1962, p. 6. 
 Temple of Preah Vihear

 معبد برياه فيهيار
   
Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), 

Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6. 
 Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad)
 تشاد/ اجلماهريية العربية الليبية(الرتاع اإلقليمي 
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 العنوان املختصر  عنوان القرار ومصدره
   
Texaco Overseas Petroleum Company and California 

Asiatic Oil Company v. The Government of the Libyan 
Arab Republic (1977), ILR., vol. 53 (1979), p. 389. 

 Texaco
 تكساكو

   
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 

Order, I.C.J. Reports 1979, p. 7. 
Ibid., Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3. 

 United States Diplomatic and 
Consular Staff in Tehran

 يف موظفي الواليات املتحدة الدبلوماسيني والقنصليني
 طهران

   
Inter-American Court of Human Rights, Velásquez 

Rodríguez case, Compensatory damages (Art. 63 (1) 
American Convention on Human Rights), judgment of 21 
July 1989, Series C, No. 7. 

 Velásquez Rodríguez
 فيالسكيز رودريغيس

   
D. Earnshaw and Others (Great Britain) v. United States 

(Zafiro case) (UNRIAA, vol. VI (Sales No. 1955.V.3), p. 
160). 

 Zafiro
 وزافري
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 الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا اجمللد
 املصدر
 

 

 
 

American Journal of International Law  
(Supplement), vol. 2 (1908), p. 219. 

 التسوية السلمية للرتاعات الدولية
 

 املعاهدة العامة للسالم والصداقة
 )١٩٠٧ديسمرب / كانون األول٢٠واشنطن، (

League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, 
No. 2137, p. 57. 

 

املعاهدة العامة لنبذ احلرب كأداة للسياسة القومية 
 )برياند-ميثاق كيلوغ(
 ) ١٩٢٨سطس أغ/ آب٢٧باريس، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 21, No. 324, 
p. 77. 

 العالقات الودية والتعاون
 

 اتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة
 )١٩٤٧سبتمرب / أيلول٢ريو دي جانريو، (
 

Ibid., vol. 34, No. 541, p. 243. حلف مشايل األطلسي 
 )١٩٤٩أبريل / نيسان٤واشنطن، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 219, No. 
2962, p. 3. 

حلف (معاهدة الصداقة والتعاون واملساعدة املتبادلة 
 )وارسو

 )١٩٥٥مايو / أيار١٤وارسو، (
 

 
 

Ibid., vol. 1,No. 4, p. 15. & vol. 90, p. 327 
(corrigenda to vol. 1). 

دبلوماسية االمتيازات واحلصانات والعالقات ال
 والقنصلية

 
 اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

 )١٩٤٦فرباير / شباط١٣نيويورك، (

Ibid., vol., 500, No. 7310, p. 95. اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 
 )١٩٦١أبريل / نيسان١٨فيينا، (
 

Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261. نصليةاتفاقية فيينا للعالقات الق 
 )١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
61. 

 

 االتفاقية األوروبية املتعلقة بالوظائف القنصلية
 )١٩٦٧ديسمرب / كانون األول١١باريس، (
 

United Nations, Juridical Yearbook 1975 (Sales 
No. E.77.V.3), p. 87. 

 لتمثيل الدول يف عالقاهتا مع املنظمات اتفاقية فيينا
 الدولية ذات الطابع العاملي

 )١٩٧٥مارس / آذار١٤فيينا، (
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Ibid., Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

 حقوق اإلنسان
 

 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 )١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٩نيويورك، (
 

Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221.  اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 )االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(
 )١٩٥٠نوفمرب / تشرين الثاين٤روما، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
155. 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق ١١الربوتوكول رقم 
يات األساسية، إلعادة تشكيل آلية املراقبة اإلنسان واحلر

 املنشأة مبوجب االتفاقية
 )١٩٩٤مايو / أيار١١ستراسبورغ، (
 

Ibid., No. 177.  امللحق باتفاقية محاية حقوق ١٢الربوتوكول رقم 
 اإلنسان واحلريات األساسية

 )٢٠٠٠تشرين الثاين / نوفمرب٤روما،   (
 

Ibid., No. 35. األورويبامليثاق االجتماعي  
 )١٩٦١أكتوبر / تشرين األول١٨تورينو، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 532, No. 
7717, p. 159. 

) ١١٩االتفاقية رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية 
 املتعلقة حبماية اآلالت

 )١٩٦٣يونيه / حزيران٢٥جنيف، (
 

Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية العهد الدويل 
 والثقافية

 )١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك، (
 

Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 )١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك، (
 

Ibid.   باحلقوق الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص 
 املدنية والسياسية

 )١٩٧٦مارس / آذار٢٣نيويورك، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
58. 

 االتفاقية األوروبية لتبين األطفال
  )١٩٦٧أبريل / نيسان٢٤ستراسبورغ، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 
17955, p. 123. 

ميثاق سان : "كية حلقوق اإلنساناالتفاقية األمري
 "خوسيه، كوستاريكا

 )١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢سان خوسيه، (
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Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13.  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
 املرأة

 )١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨نيويورك، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
108. 

اتفاقية محاية األشخاص فيما يتعلق باملعاجلة اآللية 
 للبيانات ذات الطابع الشخصي

 )١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٨ستراسبورغ، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 
26363, p. 217. 

 امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
 )١٩٨١يونيه /ان حزير٢٧نريويب، (
 

Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 )١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠نيويورك، (
 

لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة ا
، ٤٥/١٥٨، القرار ألف ٤٩واألربعون، امللحق رقم 

 .املرفق

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 
 وأفراد أسرهم

 )١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨نيويورك، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
148. 

 امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات
 )١٩٩٢نوفمرب /لثاين تشرين ا٥ستراسبورغ، (

League of Nations, Treaty Series, vol. CLXXIX, 
No. 4137, p. 89. 

 
 الالجئون وانعدام اجلنسية

 
االتفاقية املتعلقة ببعض املسائل املتصلة بتنازع قوانني 

 اجلنسية
 )١٩٣٠أبريل / نيسان١٢الهاي، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 
2545, p. 137. 

 االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني
 )١٩٥١يوليه / متوز٢٨جنيف، (
 

Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267. الربوتوكول املتعلق مبركز الالجئني 
 ) ١٩٦٧يناير / كانون الثاين٣١نيويورك،  (
 

Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175. اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية 
 )١٩٦١أغسطس / آب٣٠ويورك، ني(
 

Ibid., vol. 634, No. 9065, p. 221.  االتفاقية املتعلقة بتخفيض حاالت تعدد اجلنسيات
 والتزامات اخلدمة العسكرية يف حالة تعدد اجلنسيات

 )١٩٦٣مايو / أيار٦ستراسبورغ، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
166. 

 بية بشأن اجلنسيةاالتفاقية األورو
 )١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٦ستراسبورغ، (
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League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, 
No. 3316, p. 355. 

 التجارة الدولية والتنمية
 

 اتفاقية القانون املوحد يف مواد الشيكات
 )١٩٣١مارس / آذار١٩جنيف، (
 

United Nations, Treaty Series., vol. 55, p. 187.  االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة
 )١٩٤٧أكتوبر / تشرين األول٣٠جنيف، (
 

Ibid., vol. 575, No. 8359, p.159.
 

اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات فيما بني 
 الدول ورعايا دول أخرى

 )١٩٦٥مارس / آذار١٨واشنطن، (
 

Ibid., vol. 1924, No. 32847, p. 3.  االتفاقية الرابعة املعقودة بني دول أفريقيا والبحر
الكارييب واحمليط اهلادئ واجلماعة االقتصادية األوروبية 

 )اتفاقية لومي(
 )١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٥لومي، (
 

 
 

 .A/CONF.183/9الوثيقة 

 املسائل اجلنائية املتنوعة
 

 ئية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنا
 )١٩٩٨يوليه / متوز١٧روما، (

 
 
 

النصان الرمسيان التفاقية األمم املتحدة : قانون البحار
ديسمرب / كانون األول١٠لقانون البحار املؤرخة 

 والتفاق تنفيذ اجلزء احلادي عشر من اتفاقية ١٩٨٢
 كانون ١٠األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 

س ومقتطفات من الوثيقة  مع فهر١٩٨٢ديسمرب /األول
اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار 

 ).A.97.V.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 

 
 قانون البحار

 
 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

 )١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠مونتيغو باي، (

International Fisheries Instruments with Index 
(United Nations publication, Sales No. 

E.98.V.11), sect.I. 
 .A/CONF.164/38         ًًً         انظر أيضا    الوثيقة 

 

االتفاق املتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة 
ديسمرب / كانون األول١٠لقانون البحار املؤرخة يف 

 واملتصلة حبفظ األرصدة السمكية املتداخلة ١٩٨٢
 رصدة السمكية الكثرية االرحتالاملناطق واأل

 )١٩٩٥أغسطس / آب٤نيويورك، (
 

 
 

J.B. Scott, ed., The Hague Conventions and 
Declarations of 1899 and 1907, 3rd edition 
(New York, Oxford University Press, 1918), p. 
89. 

 القانون املطبق يف الرتاعات املسلحة
 

 استعمال القوة يف استرداد اتفاقية احترام احلد من
 )اتفاقية بورتر(الديون التعاقدية 

 )١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨الهاي، (
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United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 
970-973, pp. 31 et seq. 

 اتفاقيات جنيف حلماية ضحايا احلرب
 )١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (
 

Ibid., No. 970, p. 31.   ية جنيف لتحسني حالة جرحى ومرضى القوات اتفاق 
   املسلحة يف امليدان

 
Ibid., No. 971, p. 85.  اتفاقية جنيف لتحسني حالة جرحى ومرضى وغرقى   

   القوات املسلحة يف البحار
 

Ibid., No. 972, p. 135.  اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب 
 

Ibid., No. 973, p. 287.    جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف  اتفاقية
 وقت احلرب

 
Ibid., vol. 1125, Nos. 17512-17513, pp. 3 & 
609. 

 الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة يف   
  واملتعلق حبماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢  

 ) الربوتوكول األول(  الرتاعات املسلحة الدولية 
 

  التفاقيات جنيف املؤرخة يف   والربوتوكول اإلضايف
  واملتعلق حبماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢  

 )الربوتوكول الثاين(  املنازعات املسلحة غري الدولية 
 )١٩٧٧يونيه / حزيران٨جنيف،   (
 

Ibid., vol. 136, No. 1832, p. 45. معاهدة السالم مع اليابان 
 )١٩٥١سبتمرب / أيلول٨سان فرنسيسكو، (
 

Ibid., vol. 217, No. 2949, p. 223.  معاهدة الدولة بشأن استعادة النمسا لكياهنا كدولة
 مستقلة ودميقراطية

 )١٩٥٥مايو / أيار١٥فيينا، (
 

 
 

Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331. 

 قانون املعاهدات
 

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
 )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (
 

Ibid., Juridical Yearbook 1975 (Sales No. 
E.77.V.3), p. 87. 

اتفاقية فيينا لتمثيل الدول يف عالقاهتا مع املنظمات 
 الدولية ذات الطابع العاملي

 )١٩٧٥مارس / آذار١٤فيينا، (
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Official Records of the United Nations 
Conference on Succession of States in Respect 
of Treaties, Vienna, 4 April-6 May 1977 and 31 
July-23 August 1978, vol. III (United Nations 
publication, Sales No. E.79.V.10). 

 

 اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات
 )١٩٧٨أغسطس / آب٢٣فيينا، (
 

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات  .A/CONF.129/15الوثيقة 
 ولية أو بني املنظمات الدوليةالد
 )١٩٨٦مارس / آذار٢١فيينا، (
 

 
 

United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 
13810, p. 187. 

 املسؤولية
 

االتفاقية املتعلقة باملسؤولية الدولية عن األضرار اليت 
 حتدثها األجسام الفضائية

 )١٩٧٢مارس / آذار٢٩لندن، موسكو، واشنطن، (
 

Ibid., vol. 1302, No. 21623, p. 217. 

 البيئة واملوارد الطبيعية
 

 االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود
 )١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣جنيف، (
 

Ibid., vol. 1439, No. 24404, p. 275. اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي 
 )١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٦فيينا، (
 

 :           ً؛ انظر أيضا E/ECE/1250, 1991الوثيقة 
ECE, Environmental Conventions (United 
Nations publication, 1992), p. 95. 

 اتفاقية تقييم األثر البيئي يف سياق عابر للحدود
 )١٩٩١فرباير / شباط٢٥إسبو، (
 

United Nations, Juridical Yearbook 1992 (Sales 
No. E.97.V.8),p. 359. 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 )١٩٩٢يونيه / حزيران٥ريو دي جانريو، (
 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية 
/٥١، اجمللد الثالث، القرار ٤٩واخلمسون، امللحق رقم 

 .، املرفق٢٢٩

االتفاقية املتعلقة بقانون استخدام اجملاري املائية الدولية 
  املالحيةيف األغراض غري

 )١٩٩٧مايو / أيار٢١نيويورك، (
 

 
 

United Nations, Treaty Series, vol. 2, No. 20, p. 
39. 

 صكوك متنوعة
 

 مواد االتفاق بشأن صندوق النقد الدويل
 )١٩٤٥ديسمرب / كانون األول٢٧واشنطن، (
 

Ibid., vol. 402, No. 5778, p. 71. معاهدة أنتاركتيكا 
 )١٩٥٩ديسمرب /األول كانون ١واشنطن، (
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Ibid., vol. 1144, No. 17957, p. 249. االتفاقية بشأن االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها يف 
 املسائل املدنية والتجارية

 )١٩٧١فرباير / شباط١الهاي، (
 

Ibid., vol. 1664, No. 28632, p. 311. اتفاقية القانون الواجب التطبيق على االستئمان وبشأن 
 االعتراف باالستئمان

 )١٩٨٥يوليه / متوز١الهاي، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
141.

االتفاقية اخلاصة بغسيل األموال واملتحصلة من اجلرائم، 
 والكشف عنها واحلجز عليها ومصادرهتا

 )١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ستراسبورغ، (
 

United Nations, Treaty Series, vol. 1757, No. 
30615, p. 3. 

 )معاهدة ماسترخت(اتفاقية االحتاد األورويب 
 )١٩٩٢فرباير / شباط٧ماسترخت، (
 

European Union, Selected instruments taken 
from the Treaties, book I, vol. I (Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities, 1995), p. 101. 

 املعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية
 )١٩٥٧مارس / آذار٢٥روما، (
 

Official Journal of the European Communities, 
No. C 340, vol. 40 (10 November 1997), p. 1. 

معاهدة امستردام املعدلة ملعاهدة االحتاد األورويب، 
وبية وبعض القوانني واملعاهدات املنشئة للجماعات األور

 ذات الصلة
 )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢امستردام، (
 

Ibid., p. 145. الصيغة املوحدة ملعاهدة االحتاد األورويب 
 )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢امستردام، (
 

Ibid., p. 173. الصيغة املوحدة للمعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية 
 )١٩٩٧توبر أك/ تشرين األول٢امستردام، (
 

 اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد .E/1996/99الوثيقة 
 )١٩٩٦مارس / آذار٢٩كاراكاس، (
 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 
173.

 اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد
 )١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧ستراسبورغ، (
 

Ibid., No. 174. ة القانون املدين بشأن الفساداتفاقي 
 )١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ستراسبورغ، (
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 قائمة مرجعية بوثائق الدورة الثانية واخلمسني

 رمز الوثيقة العنوان مالحظات وإحاالت

، ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف 
 )اجلزء األول(اجمللد الثاين 

 من النظام ١١املادة (ملء الشواغر الطارئة يف اللجنة 
 مذكرة من األمانة العامة): ألساسيا

A/CN.4/502 

 Add.2 وAdd.1و

ولالطالع على . مستنسخة
جدول األعمال بالصيغة اليت 

 . أعالهxأقر هبا، انظر ص 

 A/CN.4/503 جدول األعمال املؤقت

موجز مواضيعي، أعدته األمانة العامة، للمناقشات  .مستنسخة
لعامة أثناء اليت دارت يف اللجنة السادسة للجمعية ا

 دورهتا الرابعة واخلمسني

A/CN.4/504 

 Add.1و

، ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف 
 ).اجلزء األول(اجمللد الثاين 

التقرير الثالث عن األفعال االنفرادية الصادرة عن 
الدول مقدم من السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو، 

 املقرر اخلاص

A/CN.4/505 

 

احلماية الدبلوماسية مقدم من السيد التقرير األول عن  .املرجع نفسه
 دوغارد، املقرر اخلاص.جون ر

A/CN.4/506و  Corr.1 

  Add.1و

التقرير الثالث عن مسؤولية الدول مقدم من السيد  .املرجع نفسه
 جيمس كروفورد، املقرر اخلاص

A/CN.4/507و Add.1 

 Add.2 وAdd.1/Corr.1و
 Corr.2 وAdd.2/Corr.1و

 Add.3/Corr.1 وAdd.3و

Add.4و 

التقرير اخلامس بشأن التحفظات على املعاهدات  .املرجع نفسه
 مقدم من السيد آالن بيليه، املقرر اخلاص

A/CN.4/508  
 Add.1-4و

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال  .املرجع نفسه
منع الضرر العابر للحدود (ال حيظرها القانون الدويل 

التعليقات واملالحظات ): طة خطرةالناشئ عن أنش
 الواردة من احلكومات

A/CN.4/509 

 

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال  .املرجع نفسه
منع الضرر العابر للحدود (ال حيظرها القانون الدويل 
مقدم من السيد بيماراجو ) الناشئ عن أنشطة خطرة

 سرينيفاسا راو، املقرر اخلاص

A/CN.4/510 
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 رمز الوثيقة العنوان مالحظات وإحاالت

ردود احلكومات على : األفعال االنفرادية للدول .املرجع نفسه
 االستبيان

A/CN.4/511 

 

ولالطالع على . مستنسخة
الوثائق الرمسية النص، انظر 

للجمعية العامة، الدورة 
اخلامسة واخلمسون، امللحق 

ويرد . )A/55/10( ١٠رقم 
حولية النص النهائي يف 

زء اجل(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠
 ).الثاين

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا 
تنظيم أعمال (الفصل األول : الثانية واخلمسني

 )اللجنة

A/CN.4/L.590 

 

ملخص ألعمال اللجنة (الفصل الثاين : املرجع نفسه .املرجع نفسه
 )يف دورهتا الثانية واخلمسني

A/CN.4/L.591 

 

املسائل احملددة اليت (فصل الثالث ال: املرجع نفسه .املرجع نفسه
 )ستكون التعليقات عليها ذات أمهية خاصة للجنة

A/CN.4/L.592 

 

 A.CN.4/L.593 )مسؤولية الدول(الفصل الرابع : املرجع نفسه .املرجع نفسه

 Add.1-6 وCorr.1و

 A/CN.4/L.594 )احلماية الدبلوماسية(الفصل اخلامس : املرجع نفسه .املرجع نفسه

األفعال االنفرادية (الفصل السادس : املرجع نفسه .رجع نفسهامل
 )للدول

A/CN.4/L.595 

 Add.1و

التحفظات على (الفصل السابع : املرجع نفسه .املرجع نفسه
 )املعاهدات

A/CN.4/L.596 

 Add.1-4و

املسؤولية الدولية عن (الفصل الثامن : املرجع نفسه .املرجع نفسه
ن أفعال ال حيظرها القانون النتائج الضارة النامجة ع

 ))منع الضرر الناشئ عن أنشطة خطرة(الدويل 

A/CN.4/L.597 

 

القرارات (الفصل التاسع : املرجع نفسه .املرجع نفسه
 )واالستنتاجات األخرى للجنة

A/CN.4/L.598  
 Add.1و

 



 

-xxviii- 

 رمز الوثيقة العنوان مالحظات وإحاالت

انظر احملضر املوجز للجلسة 
 ).٦١الفقرة  (٢٦٤٠

              ونصوص مشاريع          عناوين    :                          الـتحفظات على املعاهدات   
       املبادئ   :                                               املـبادئ التوجيهـية اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة    

  ،  ] ٧- ٤- ١   ،   ٦- ٤- ١   [ ٦- ٤- ١    ، و  ٨- ١- ١           التوجيهية  
  ،  ١- ٧- ١   [ ١- ٧- ١   ،   ٧- ١    ، و  ] ٨- ٤- ١   [ ٧- ٤- ١ و
 ٢- ٧- ١     ، و   ] ٤- ٧- ١     ، و   ٣- ٧- ١     ، و   ٢- ٧- ١ و
] ٥- ٧- ١ .[   

A/CN.4/L.599 

 

            ولالطالع على    .          مستنسـخة 
                الوثائق الرمسية                 الـنص، انظر    

                  العامـة، الدورة              للجمعـية   
                        اخلامسة واخلمسون، امللحق   

     ويرد   . )A/55/10(    ١٠     رقم  
      حولية                       الـنص الـنهائي يف      

     اجلزء  (                  ، اجمللـد الثاين         ٢٠٠٠
 .                     ، الفصل الرابع، املرفق )     الثاين

مشاريع املواد اليت اعتمدهتا جلنة : مسؤولية الدول
 الصياغة بصفة مؤقتة يف القراءة الثانية

A/CN.4/L.600 

 

د النص وير. مستنسخة
 .النهائي يف هذا اجمللد

.٢٦٣٥ إىل ٢٦١٢احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات  A/CN.4/SR.2612-

A/CN.4/SR.2635 
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 جلنة القانون الدويل

 اخلمسني الثانية والدورةاجلزء األول من احملاضر املوجزة جللسات 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩إىل مايو / أيار١ من ةاملعقودة يف جنيف يف الفتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦١٢جللسة ا

 ١٠/١٥، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١يوم االثنني، 

 غالتسكيجيسالف السيد  :املنتهية واليتهالرئيس 

 السيد شوساي يامادا: الرئيس

               لسيد براونلي،                                                                            السيد آدو، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بايينا سوارس، ا           :       احلاضرون 
                                                                           السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو،                           السيد بيليه، السيد تومكا،

                                                                                                                   السـيد سـيما، السيد العريب، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد                 
  .                          شوك، السيد هافنر، السيد هي                    أمتادجا، السيد لوكا�                      كروفورد، السيد كوسوما 

 ـــــــــ

 افتتاح الدورة

                                                            ً                        أعلن افتتاح الدورة الثانية واخلمسني للجنة القانون الدويل مذكراً بتجزئة هذه                                    الرئـيس املنتهية واليته    - ١
ّ                                                           ورّحب جبميع أعضاء اللجنة وشكرهم على ما أبدوه من تعاون معه وما   .                    ً                 الدورة إىل جزأين بناًء على طلب اللجنة   

   .                                   موه له من دعم أثناء الدورة السابقة  قد

                      ً                                                                                وأشار إىل أنه حضر، وفقاً لواليته، اجتماعات اللجنة السادسة للجمعية العامة، اليت ترد مناقشاهتا املفيدة         - ٢
      وأعرب    ). Add.1    و A/CN.4/504 (                                                                           بشأن تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني يف املوجز املواضيعي            

   إال   .                                                                                   ماته املهنية منعته من املشاركة يف اجتماعات اهليئات اإلقليمية اليت تقيم معها اللجنة عالقات                عن أسفه ألن التزا
                                                                                                                        أنـه قـال إن السيد هافنر قام، بناء على طلبه، بتمثيل اللجنة يف االجتماع السنوي للجنة االستشارية القانونية                   

                  ، حيث لقي عرضه        ٢٠٠٠       فرباير   /       شباط   ٢٣    إىل      ١٩                                                   اآلسيوية، الذي عقد يف القاهرة يف الفترة من          �            األفريقـية   
   .                                          بشأن أعمال جلنة القانون الدويل بالغ االهتمام
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 انتخاب أعضاء املكتب

  .                        ً          انتخب السيد يامادا رئيساً بالتزكية 

  .                        توىل السيد يامادا الرئاسة 

              سيبذل قصارى         وقال إنه  .                                                                   شكر أعضاء اللجنة على الثقة اليت أولوه إياها بانتخابه ملنصب الرئاسة      الرئيس - ٣
                   ً                                                                                             جهـده لكـي يكون جديراً بثقتهم، لكنه يعلم أن بإمكانه االعتماد على عون أعضاء اللجنة ومساعدة األمانة                  

   .                              لالضطالع مبهمته على النحو الواجب

  .                       ً                     انتخب السيد كامتو نائباً أول للرئيس بالتزكية 

  .                       ً      ً                  انتخب السيد تومكا نائباً ثانياً للرئيس بالتزكية 

  .        ً                        يا رئيساً للجنة الصياغة بالتزكية              انتخب السيد غا 

  .                                  ً          انتخب السيد ردوريغيس ثيدينيو مقرراً بالتزكية 

 (A/CN.4/503)إقرار جدول األعمال 

  .(A/CN.4/503)                                        دعا اللجنة إىل إقرار جدول األعمال املؤقت       الرئيس - ٤

    . ُ               أُقر جدول األعمال 

 تنظيم أعمال الدورة

 ] من جدول األعمال٢البند [

   .                                                                             ترح تعليق اجللسة لكي يسمح للمكتب املوسع بعقد اجتماع للنظر يف تنظيم أعمال الدورة    اق      الرئيس - ٥

 ٣٥/١٦، واستؤنفت الساعة ٤٠/١٥علقت اجللسة الساعة 

 Add.2)وAdd.1 و(A/CN.4/502 )  من النظام األساسي١١املادة (ملء الشواغر الطارئة 

 ] من جدول األعمال١البند [

  .                                                                              على توصية املكتب املوسع، يتعني على اللجنة منذ اآلن ملء شاغرين طارئني                          ً       أعلـن أنه بناءً            الرئـيس  - ٦
  .     ً                                                                   ووفقاً للممارسة املتبعة؛ علق الرئيس اجللسة لكي تعقد االنتخابات يف جلسة مغلقة

 ٠٠/١٧، واستؤنفت الساعة ٤٥/١٦ُ   ّ               ع لق ت اجللسة الساعة 
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                                          شاغر الذي حدث نتيجة وفاة دودو تيام،                                                               أعلن أن اللجنة انتخبت السيد كامل ادريس مللء ال                 الرئـيس  - ٧
  .                                                                                                      وانتخبت السيد مجشيد ممتاز مللء الشاغر الذي حدث نتيجة انتخاب السيد عون اخلصاونه حملكمة العدل الدولية        

  .                                                                                             وقال إنه سيقوم باسم اللجنة، بإبالغ العضوين املنتخبني بانتخاهبما وسيدعومها إىل شغل منصبيهما يف اللجنة

 )تابع(ة تنظيم أعمال الدور

 ] من جدول األعمال٢البند [

          مايو، وهو  /      أيار ١                                                                  حرص على جتديد اعتراضه على شروع جلنة القانون الدويل بأعماهلا يف                     السـيد بيليه   - ٨
            وذكر أن ذلك   .                                                                                  يوم حيتفل فيه بعيد غري ديين ودويل معترف به يف كل مكان ما عدا سويسرا ومنظمة األمم املتحدة

          كما أعرب    .                                                                       فرض على منظمة األمم املتحدة منح أيام عطل ال متت بصلة إىل مركزها                                  ُ      غري طبيعي ال سيما وأنه يُ     
                              ، وذكر أن هذه ممارسة غري مقبولة  "ILC "                                                                    عن اعتراضه على تسليمه بطاقة شخصية يرد فيها االختصار اإلنكليزي         

  .                                                        يف منظمة دولية يقع مركزها يف بلد ناطق بالفرنسية وهو سويسرا

 ١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦١٣جللسة ا

 ١٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو/ أيار٢لثالثاء، يوم ا

 شوساي ياماداالسيد  :الرئيـس

السيد آدو، السيد ايلويكا، السيد إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي،  :احلاضرون 
لسيد سيما، السيد العريب، السيد دوغارد، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، ا السيد بيليه، السيد تومكا،

السيد غايا، السيد غالتسكي، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كروفورد، 
 .أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي  � السيد كوسوما

 ــــــــ

 )تابع( تنظيم أعمال الدورة

 ]عمال من جدول األ٢البند [

ودعا . ذكر بأن اللجنة قد قامت يف اجللسة السابقة باعتماد برنامج عملها لألسبوعني القادمني الرئيس -١
األعضاء إىل إبالغ السيد غايا، رئيس جلنة الصياغة، والسيد كامتو، رئيس فريق التخطيط، عن اهتمامهم 

 .األول باملواد املتعلقة مبسؤولية الدولوستعىن جلنة الصياغة يف املقام . باملشاركة يف أي من اهليئتني

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/( )١(مسؤولية الدول
 )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 التقرير الثالث للمقرر اخلاص

تقريره الثالث بشأن مسؤولية الدول قال، يف معرض تقدميه ل) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٢
A/CN.4/507)و (Add.1-4 إن اجتماعا  غري رمسي ع قد يف وقت سابق من هذا العام يف كامربدج، يف اململكة ،                                               ُ         ً            

كما .              ّ                                                                          املتحدة، قد مك نه من حتقيق تقدم يف حبثه لعدد من املواضيع، وأعرب عن امتنانه وشكره للمشتركني فيه

                                                        

حولية لقراءة األوىل، انظر لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف ا )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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ويتألف الفريق من .  فريق دراسة بشأن مسؤولية الدول، وتقريره األول متوفر اآلنأنشأت رابطة القانون الدويل
 . رويس-عدد من فقهاء القانون البارزين، مبن فيهم املقرر اخلاص السابق املعين باملوضوع، السيد غايتانو أراجنو 

 من مشروع املواد، ومضى يقول إن التقرير الثالث يعترب بداية إلعادة نظر اللجنة يف الباب الثاين -٣
وسيتناول األول املضمون الدقيق للجرب والرد العيين والتعويض مع تشديد خاص على . وسيتضمن قسمني آخرين

ما إذا كان من الالزم عرض املواد املتعلقة بالتعويض مبزيد من التفصيل استجابة لالنتقادات اليت وجهتها 
أن يطلق عليه اآلثار املترتبة على املسؤولية واحتمال أن تكون عدة أما اجلزء الثاين فيتناول ما ميكن . احلكومات

وأكد من .                     ً                                                               دول ال دولة واحدة دوال  مضرورة، وكذلك أي مسائل قد تنشأ من النظر يف أول دفعتني من التقرير
الدورة الثالثة  باالنتهاء من القراءة الثانية ملشاريع املواد يف - كما يأمل -جديد التزامه الشخصي والتزام اللجنة 

                                              ً                   ً       ولتحقيق هذا اهلدف ميكن للجنة الصياغة أن تصوغ نصا ، على أن تنحى جانبا  مسألة . ٢٠٠١واخلمسني، عام 
تسوية الرتاعات حبلول هناية الدورة احلالية، حبيث تتمكن اللجنة من وضع اللمسات األخرية على النص الكامل 

 .امج طموح لكنه برنامج ميكن حتقيقهوهذا برن: والتعليق يف الدورة الثالثة واخلمسني

                                                           ُ                             مث قال إن الفرع ألف من الفصل األول من التقرير حيدد أربع مسائل ت ركت معلقة فيما يتعلق بالباب  -٤
، وصياغة مادة بشأن )١٩املادة (مسؤولية الدول يف حالة انتهاك التزامات جتاه اجملتمع الدويل برمته : األول وهي

وإمكانية إدراج ) ٣٠املادة (وكذلك صياغة مادة بشأن التدابري املضادة ) ٢٢املادة (حمللية استنفاد سبل االنتصاف ا
                       ًُ               وتتصل املسائل األربع أيضا   بالباب الثاين، . الدفع بعدم الوفاء كظرف آخر من الظروف النافية لعدم املشروعية
 من ٤             ً          احلاالت، وخصوصا  يف الفقرة ويف بعض . ولذلك ال ميكن استكماهلا حىت يبت يف بعض جوانب الباب الثاين

وهذا أمر ال ضرورة له إىل جانب أنه يثري .    ُ                                         ، ك ررت يف الباب الثاين عناصر وردت يف الباب األول٤٢املادة 
الشكوك فيما إذا كانت املبادئ الواردة يف الباب األول بشأن انتهاك التزامات دولية تنطبق على االلتزامات الدولية 

 .ومع ذلك ينبغي افتراض أن األمر كذلك. الباب الثايناملنصوص عليها يف 

مبادئ (            ً                                                                     واستطرد قائال  إن التقرير يتناول مسألتني مترابطتني مها حمتوى الفصل األول من الباب الثاين  -٥
علق                                                   ً   ويتضمن الباب الثاين باإلضافة إىل املبادئ العامة أحكاما  تت. ، واهليكل والنهج الكلي لبقية مشاريع املواد)عامة

ويتناول الباب الثالث تسوية . حبقوق الدولة املضرورة والتدابري املضادة والنتائج املترتبة على اجلنايات الدولية
وبالتايل ينبغي أن . وقد تقرر بصفة مؤقتة عدم إقامة صلة بني اختاذ التدابري املضادة وتسوية املنازعات. املنازعات

وميكن عند اعتماد املشروع برمته النظر يف تسوية املنازعات بوجه عام . اهن                       ً            ينحى الباب الثالث جانبا  يف الوقت الر
وإذا مل يتقرر إحالته إىل اجلمعية العامة بوصفه اتفاقية ال تكون هناك أي . وكذلك الشكل الذي يتخذه املشروع

 إذ إن النص                                      ًوأبدى تشككه يف أن تلقى هذه األحكام قبوال . فائدة من إدراج أحكام بشأن تسوية املنازعات
 .يتناول باملعين احلريف كافة التزامات الدول

 من التقرير تعرب عن املصاعب اليت واجهها ٧من الفقرة ) ج(و) ب(مث قال إن الفقرتني الفرعيتني  -٦
                                       ً    ففي القانون العام تعترب هذه العناصر جزءا  من . كممارس للقانون العام عند تناول العناصر الواردة يف الباب الثاين

ومن ناحية أخرى، صيغت مشاريع . قانون االنتصاف، وتبدى الكثري منه يف صورة سلطات احملاكم أو مهامها
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                                                                              ً                           املواد فيما يتعلق بالتزامات وامتيازات الدول املعنية على غرار النهج املتبع تقليديا  يف القانون الدويل حيث تتوقف 
                                             ً        صياغة املواد فيما يتعلق باحلقوق القاطعة، أو بدال  من ذلك وهذا هنج يقتضي . التسوية القانونية على موافقة الدول

                                    ً               وقد لقيت هذه الصياغة الغريبة انتقادا  من احلكومات من . يف كل مكان من النص" عند االقتضاء"إدراج عبارة 
ويتعذر . نخمتلف التقاليد القانونية حبجة أن املواد إما أهنا صارمة للغاية أو غامضة للغاية بقدر يفرغها من املضمو

 .حل املشكلة اآلن لكنه جيب أن تراعى يف أعمال الصياغة املقبلة

                ً                                                 من التقرير عددا  من االقتراحات إىل جانب األسباب األساسية لتحسني هيكل ٩ و٨وتقدم الفقرتان  -٧
دولية وأشكاهلا مضمون املسؤولية ال"ومل يسهل على أغلبية احملامني الدوليني فهم العنوان احلايل وهو . الباب الثاين
اليت "                                              ًالنتائج القانونية لفعل الدولة غري املشروع دوليا "، وميكن االستعاضة عنها بعبارة مباشرة هي "ودرجاهتا

 .تتوافق مع وجهة النظر التقليدية بشأن مسؤولية الدول باعتبارها نتيجة قانونية ثانوية ناشئة من انتهاك التزام

ولذلك ينبغي . غري أنه ال حيتوي على أي مبدأ" مبادئ عامة"لثاين عنوان وحيمل الفصل األول من الباب ا -٨
           ً                        وينبغي أيضا  إدراج فصل عن أشكال اجلرب . إدراج بعض املبادئ كما هو الشأن يف الفصل األول من الباب األول

       ً         ج حاليا  يف الفصل أما الكف عن الفعل غري املشروع، وهو مدر. الرد العيين والتعويض املايل والترضية: الثالثة وهي
                                 ً                                                   ً     ً    الثاين من الباب الثاين، فال يعترب شكال  من أشكال اجلرب وينبغي صياغته يف الباب األول بوصفه مبدأ  عاما  إىل 

وسيتيح هذا إمكانية أن يفسر يف الفصل الثاين من الباب الثاين ما هو املقصود بالرد . جانب مبدأ عام يتعلق باجلرب
مصنع ويف التقليد املتبع يف قضية . لترضية دون أن حتدد بالضرورة طرائق االختيار بينهاالعيين والتعويض املايل وا

وخيتلف حمتوى .                                                            ً     اعترب االلتزام الرئيسي للدولة املرتكبة للفعل غري املشروع التزاما  باجلرب) االختصاص (شورزوف
 مسألة أخرى يعتزم تناوهلا يف اجلزء الثاين وهناك.                     ً                                     هذا املبدأ العام تبعا  للظروف أو اخلطأ املنسوب للدولة املضرورة

 فعل غري - أو مضرورة من-من تقريره وهي كيف ميكن معاجلة احلاالت اليت تكون فيها عدة دول مسؤولة عن 
 .مشروع واحد

              ً                        وهو مقتنع متاما  أن أحدمها ينبغي أن يكون . ومضى يقول إنه ينبغي إيالء االعتبار إلدراج بابني إضافيني -٩
وهناك اقتراح أكثر .                                                     ً                الرابع بشأن األحكام العامة وأن يشمل، يف مجلة أمور، حكما  عن مبدأ التخصيصالباب 

إثارة للجدل بإدراج باب جديد من شأنه أن مييز بني النتائج القانونية املترتبة على الدولة املسؤولة عن فعل غري 
. هاك أو، يف بعض الظروف، دول أخرى هبذه النتائج           ً                                          مشروع دوليا  واحتجاج الدولة اجملين عليها الرئيسية من االنت

                                    ً ولذلك فإنه يقترح إدراج باب ثان مكررا  . ٤٠وهذا التمييز من شأنه أن يزيل بعض االلتباس الذي تولد عن املادة 
                                                        ً          وقد كان لدى مقرر خاص سابق، روبرتو آغو، يف مرحلة مبكرة جدا  من عمله، ". إعمال مسؤولية الدول"بعنوان 

                                   ً                                                          رة إذ إنه كان يرى أن الباب ميكن أيضا  أن يتناول مسألة احلماية الدبلوماسية اليت رأى أهنا وسيلة ميكن نفس الفك
 .مبوجبها ألي دولة االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بأحد رعاياها

 حيق له تناول مسألة االنتهاك،  تتناول املسألة العامة أال وهي من هو الذي٤٠واسترسل يقول إن املادة  -١٠
املشار إليها فيما بعد بـ (فاتفاقية فيينا لقانون املعاهدات . لكنها قامت بذلك بطريقة غري مرضية على اإلطالق

            ٍ  وبتحليل مواز،  . تتناول مسألة فقدان احلق يف التذرع بأسباب إلهناء معاهدة أو تعليقها") ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام "
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ومرة أخرى .                             ً                                         أن تدرج يف الباب الثاين مكررا  مادة بشأن فقدان احلق يف االحتجاج باملسؤوليةهناك سبب يربر
والسبب يف اختاذها ضد أي دولة هو أهنا .                              ً                           ميكن اعتبار التدابري املضادة شكال  من أشكال االحتجاج باملسؤولية
 التدابري املضادة تندرج حتت ومن هنا فإن. رفضت أن تعترف مبسؤوليتها وأن تكف عن السلوك غري املشروع

 ميكن بوجه ١٩وباإلضافة إىل ذلك، فإن املسائل اليت تناولتها املادة . عنوان إعمال املسؤولية وليس أشكال اجلرب
 .عام أن يطلق عليها االحتجاج باملسؤولية جتاه اجملتمع الدويل برمته

واالقتراح ليس . ١٠ية اهليكل املبني يف الفقرة وهلذه األسباب، فإنه يقترح بالنسبة لبقية املواد املوضوع -١١
، فإهنا تتناول جمموعة ٤٠أما املادة .      ً                                                     هنائيا  بأي حال من األحوال وال يقصد منه سوى خدمة أغراض املناقشة

 .                 ً                                       متشابكة وكبرية جدا  من املسائل ويهدف اهليكل املقترح إىل تفسريها

، قال إنه "                                            ًالنتائج القانونية لفعل الدول غري املشروع دوليا "وبصدد الباب الثاين املقرر أن يكون عنوانه  -١٢
وميكن أن تدرج يف الفصل األول من الباب . مدين للسيد بيليه على االقتراحات اليت قدمها يف اجتماع كامربدج

 للجرب                              ً                                      مبدأ أن أي فعل غري مشروع دوليا  ينطوي على نتائج قانونية؛ واملبدأ العام: الثاين أربعة مبادئ عامة هي
 .٤٠؛ ومبدأ مسألة الكف عن الفعل غري املشروع؛ واملسائل اليت أثريت يف إطار املادة ٤٢الذي يرد اآلن يف املادة 

.  هي جمرد حكم استهاليل شكلي بشأن املسؤولية الدولية للدول٣٦ من املادة ١وأضاف بقوله إن الفقرة  -١٣
غري .                                         ً            وكما ذكر السيد براونلي، فقد تلزم أحيانا  مواد للربطومل تعترض أي حكومة عليها باعتبارها غري ضرورية،

                                                     ً وقد وردت صياغتها يف كل مكان من مشاريع املواد بوصفها حقا  .                                          ًأن املبدأ العام للجرب يعد مسألة أكثر تعقيدا 
 مشروع                                                                        ً   واقترحت فرنسا البدء بفكرة أن كل املسؤولية تعترب مسؤولية أي دولة ترتكب فعال  غري. للدولة املضرورة

                                                       ً                        وقد حبذ املقرر اخلاص آغو النظر إىل املسؤولية باعتبارها شيئا  ينبع من انتهاك دولة ما . )٣(جتاه دولة مضرورة
وبعبارة أخرى، فإن مفهوم الدولة . )٤(اللتزام وعدم تناول النتائج املترتبة على املسؤولية إال بعد تعريف االلتزام

 وضعته يف املنتصف بالضبط دون أي ٤٠ هناية أي تركيب منطقي، لكن املادة املضرورة ميكن تقدميه يف بداية أو يف
ٍ تربير منطقي تال   .وقد ولد ذلك مشاكل خطرية.              

    ً                                                                                    وفضال  عن ذلك، ففي إطار املسؤولية إزاء عدة دول أو اجملتمع الدويل برمته، يعين حتديد حقوق أي دولة  -١٤
وقد قالت اللجنة إن األمر ليس هو جمرد . حيدة املعنية باألمر           ً                                مضرورة ضمنا  أن الدولة املضرورة هي الدولة الو

على التزامات متعددة األطراف بل ما قامت به على وجه التحديد ألهنا مل تستمر يف الوفاء " الطابع الثنائي"إضفاء 
 على الطريقة"واقترح إصالحه ليس .                                            ً            بوعدها السابق، والنتيجة هي نص غري مفهوم متاما  يف هذا اخلصوص

أو بعبارة أخرى باحلفاظ على املفهوم األساسي للمسؤولية اجملسد يف الفصل األول " بطريقة آغو"ولكن " الفرنسية
من الباب األول ومواصلته يف الباب الثاين على أن يترك الباب الثالث لتناول املسائل املتعلقة باالحتجاج 

                                                        

 .Add.1-3 وCN/A.4/488، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٨حولية انظر  )٣(

 ).CN/A.4/233 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ١٩٢الثاين، ص ، اجمللد ١٩٧٠حولية (التقرير الثاين  )٤(
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 معاجلة املشكلة اليت خلقتها بإدراج االلتزامات املتعددة ومشاريع املواد بصيغتها الراهنة مل تفلح يف. باملسؤولية
والضحية .  وعزو كل التزام منها على انفراد لدول منفردة مما أسفر عن وضع غري حمتمل٤٠األطراف يف املادة 

  ً  يا ؛  بصيغتها الراهنة ميكن أن تقبل التعويض وتعترب املوضوع منته٤٠الرئيسية النتهاك حقوق اإلنسان مبوجب املادة 
وكما ذكرت بعض احلكومات بالفعل، ال ميكن أن يكون . إال أنه حيق لدول أخرى التدخل بواسطة تدابري مضادة

واقترح معاجلة املشكلة بتناول املبادئ العامة يف الباب الثاين وحمتوى اجلرب يف الفصل الثاين من نفس .           ًذلك حقيقيا 
ومل يفقد . لدولة احملددة يف الباب األول، أي الدولة املسؤولةالباب وصياغتها من حيث االلتزام الذي يقع على ا

أي مضمون بالقيام بذلك وستجىن فائدة كبرية بترك مسألة من هو الذي يستطيع القيام مباذا فيما يتعلق بتلك 
أو يف أما مسألة ما إذا كان سيجري تناوهلا يف فرع الحق من الباب الثاين . الدولة ليجري معاجلتها يف وقت الحق

يلزم إما البدء :                            ً       ً    والنقطة التحليلية تعترب أمرا  أساسيا  وهي.                  ً                        ً         الباب الثاين مكررا  الذي اقترحه، فيعترب أمرا  أقل أمهية
مبفهوم أن املسؤولية تنشأ إزاء دولة أخرى أو االستمرار يف مفهوم آغو بأن املسؤولية قائمة بالنسبة للقانون فيما 

، مث مواصلة ذلك على األقل حىت النتائج الفورية ٣ و١جسد يف مشروعي املادتني يتعلق بأي انتهاك، وهو مفهوم 
 .وهذا هو الشيء الذي يتعني القيام به فيما يتعلق بكل من االلتزام باجلرب بصفة عامة وااللتزام بالكف. لالنتهاك

 ارتكبت الفعل غري املشروع                                                  ً                   وقال إنه حيبذ صياغة املبدأ العام للجرب بوصفه التزاما  يقع على الدولة اليت -١٥
وتنشأ بعض املسائل فيما خيص إنفاذ مبدأ .      ً                                                          دوليا  بالقيام باجلرب بشكل مناسب، عن النتائج املترتبة على هذا الفعل

. ٤٢ من املادة ١عام من هذا القبيل الذي تتضمنه بالطبع صياغة حق أي دولة مضرورة الواردة يف الفقرة 
 رويس آراء قوية حول هذا -ولقد كان للمقرر اخلاص السيد أراجنيو. ة السببيةواملشكلة األوىل تتصل بالعالق

، حيث قال إنه إذا نشأت نتائج معينة عن الفعل غري املشروع ٤٢املوضوع اليت صيغت يف التعليق على املادة 
. )٥(معينة                   ً                                                                بسبب ظروف أخرى أيضا  ومن مث توجد أسباب متالزمة تكون الدولة مسؤولة فقط عن اخلسارة بدرجة 

ومما ال شك فيه . فأي دولة مسؤولة عن النتائج املباشرة أو القريبة لسلوكها.          ً                    وهو شخصيا  ال يتفق مع هذا الرأي
فالنظم القانونية املختلفة تستخدم مصطلحات . أنه يصعب حتديد الصفة اليت يتعني استخدامها يف هذا السياق

 بصورة مباشرة عن فعل غري مشروع والنتائج الثانوية الطويلة األجل، أي                 ً                      خمتلفة لكنها مجيعا  متيز بني النتائج النامجة
 .النتائج غري املقصودة، النامجة عن السلوك البشري بوجه عام

وقال إنه ال يرى أي سبب يدعو إىل اخلروج عن التقليد املتبع الذي يتناول مسألة العالقة السببية على هذا  -١٦
ية بسيطة يف مشروع املادة لتحقيق ذلك الغرض، على أن يوضع يف االعتبار النحو ويقترح استخدام صيغة لغو

حتذير أحد العلماء القانونيني بأن املشكلة ال ميكن حلها بصيغة لغوية بعينها وإمنا بتطبيق القواعد املعينة على الوقائع 
باشر أو أي لفظ يود املرء أن يطلقه غري أنه من الواضح أن هناك مشكلة فيما يتعلق ببعد الضرر أو طابعه امل. املعينة
وبالطبع توجد حاالت يبدو فيها وكأن .                                                   ً     ويلزم صياغتها على النحو الصحيح وتعديل التعليق تبعا  لذلك. عليها

القانون سيتدخل كي يقضي بأن بعض النتائج وحدها هي اليت ميكن أن تترتب على أنواع معينة من االنتهاك، وقد 
                                                        

، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٣حولية (      ً          مكررا  السابقة ٦من التعليق على املادة ) ٦(انظر الفقرة  )٥(
 .١٢١ص 



 

-9- 

وجيب إدراج هذا املفهوم يف املادة العامة بوجه عام، على . ى من االنتهاك أشد قسوةتكون بالنسبة ألنواع أخر
 .أقل تعديل

ال يؤدي جرب الضرر بأي حال من األحوال إىل حرمان سكان إحدى : " ونصها٤٢ من املادة ٣أما الفقرة  -١٧
اخلاص السابق إزاء نتائج                          ً              ، فقد أدرجت يف املشروع نظرا  النشغال املقرر "الدول من وسائل عيشهم اخلاصة

وهو انشغال انعكس يف بعض األحكام املتعلقة بالرد . العقوبات املفرطة على الدول املرتكبة ألفعال غري مشروعة
                                              ً                                                فإذا كان الرد العيين، على سبيل املثال، يشكل عبئا  ال يتناسب البتة مع الفائدة اليت ستعود على الدولة . العيين

ومن مث هناك طرق لتناول مسألة العقوبات . ، ال يكون هناك أي التزام بالرد العييناملضرورة من احلصول عليه
                                         ً             غري أن املقرر اخلاص السابق رأى أنه يلزم أيضا  وجود شكل ما . املفرطة فيما يتعلق بالرد العيين يف املواد احملددة

 ومل تؤيدها ٤٢ من املادة ٣ة وقد وجهت احلكومات انتقادات شديدة لصياغة الفقر. من أشكال األحكام العامة
فالشكل الذي . وهناك ما يربر النقد على ما يبدو.                                                   ًسوى دولة واحدة هي أملانيا، وذلك ألسباب مفهومة تارخييا 

    ً    وفضال  عن . قد يتخذه الرد العيين وتوقيته وكذلك املسائل املتعلقة بالطرائق قد تتأثر بالفعل بوضع الدولة املسؤولة
، فقد (Russian Indemnity case) التعويض الروسيلشاذة والنادرة كما هو الشأن يف قضية ذلك، ففي احلاالت ا

غري أنه باستثناء فشل . يتعني على دولة إرجاء التعويض حىت تصبح يف وضع يسمح هلا بدفع املبالغ املستحقة
منح ضمان من النوع حمل مدفوعات الرد العيين يف هناية احلرب العاملية األوىل، ال توجد أي حالة تدعو إىل 

فالرد العيين يقتضي .                           ً                                          وباإلضافة إىل ذلك، فإن ضمانا  من هذا القبيل من شأنه أن يولد مشاكل هائلة. البحث
      ً                      ً                                                                 مبدئيا  من الدولة أن ترد شيئا  ال يعترب حبكم التعريف وسائل عيشها اخلاصة وإمنا وسائل عيش شخص آخر، أي 

 . املسائل اليت قد تنشأ على مستوى الطرائقوميكن تناول. أرض أو ممتلكات شخص آخر

 ومعاجلة املشاكل املثارة يف سياق األشكال ٤٢ من املادة ٣وهلذه األسباب، فإنه اقترح حذف الفقرة  -١٨
 هو التزام الدولة املسؤولة مصنع شورزوفواملبدأ األساسي كما ذكر يف قضية . احملددة للرد العيين يف الفصل الثاين

وما دامت هذه الصياغة تتضمن إىل . يما يتعلق بالنتائج املترتبة على الفعل غري املشروع الذي ارتكبتهجبرب الضرر ف
فليس هناك أي سبب يدعو إىل اخلوف من أن يؤدي اشتراط " الطابع املباشر وغري البعيد للغاية"حد ما مفهوم 

نه جيري كل عام تسوية قدر هائل من ذلك أ. القيام باجلرب إىل حرمان تلك الدولة من وسائل عيشها اخلاصة
خصوم الدول يف سياق ترتيبات تسوية الديون الدولية مقارنة بااللتزامات اليت نشأت فيما يتعلق بالتعويضات على 

 . تسبب مشاكل أكثر مما حتل٤٢ من املادة ٣                 ً             ولتلك األسباب أيضا ، فإن الفقرة . وجه اإلطالق

                                            ً                جيوز للدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع دوليا  أن حتتج بأحكام ، ال٤٢ من املادة ٤     ً        ووفقا  للفقرة  -١٩
 من مشروع املواد، ولذلك اقترح ٤غري أن هذا قد ذكر بالفعل يف املادة . قانوهنا احمللي كمربر لعدم اجلرب بالكامل

 .      ً مكررا ٣٧ املادة  من٢ و١ إدراج مبدأ عام يف الفصل األول من الباب الثاين، أي يف الفقرتني ١١٩يف الفقرة 

 من ٢                                                                       ً      ً          أما املبدأ العام املتعلق بالكف عن الفعل غري املشروع، فريد بشكلني خمتلفني اختالفا  طفيفا  يف الفقرة  -٢٠
وقال إنه يوافق على الفكرة الرئيسية للمشروع، وهي أن الشكلني مترابطان وينبغي دجمهما . ٤١ واملادة ٣٦املادة 

 .                 ً      ًياغة خمتلفة اختالفا  طفيفا يف مادة واحدة لكنه يفضل ص
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وليس هناك أي التزام بالكف عن سلوك . أما املسألة األوىل، فهي نتيجة ترتبت على انتهاك االلتزام األويل -٢١
ويف بعض الظروف، لعل أوضحها االنتهاك املادي ملعاهدة ثنائية الذي . ما إذا توقف وجود االلتزام األويل

غري أن . إلهناء املعاهدة، ال تنشأ املسائل املتعلقة بالكف عن الفعل غري املشروعتستخدمه الدولة األخرى كمربر 
 .                                                        ً     ًمن الالزم توضيح هذه النقطة يف شكل شرط وقائي لكنه يعترب شرطا  هاما 

، فلم يشك منها )٤١املادة (أما مسألة الكف عن الفعل غري املشروع اليت تتسم بقدر أكرب من اإلجيابية  -٢٢
غري أنه ذكر يف املؤلفات أن الكف يعترب يف الواقع نتيجة لاللتزام األويل وليس نتيجة .  من الدولسوى عدد قليل

 من تقريره أن يبني السبب يف ٥٠وقال إنه حاول يف الفقرة . ثانوية لالنتهاك، وبالتايل فليس له مكان يف املشروع
وقد ال تكون نتيجة .  وقوع فعل االنتهاكعدم موافقته على هذا الرأي، ذلك أن فكرة الكف ال تنشأ إال بعد

    ً                      وفضال  عن ذلك، هناك عالقة بني .            ً                                                         ثانوية متاما  بنفس الطريقة اليت ال يكون فيها اجلرب نتيجة مترتبة على انتهاك
 فيما يتعلق بالتدابري � على سبيل املثال ال احلصر -الكف والنتائج األخرى املترتبة على االنتهاك، من ذلك 

    ً                                                                                  انيا ، وهذا أمر شديد األمهية، جند يف معظم احلاالت املتعلقة مبسؤولية الدول اليت تثري مسائل يف سياق وث. املضادة
مشاريع املواد، أن الشاغل الرئيسي للدولة ليس هو احلصول على مبالغ التعويض املايل الناشئة عن االنتهاك بقدر 

وهذا هو . ونية اليت أحلق هبا االنتهاك الضرر إىل نصاهباما يكون الكف عن الفعل غري املشروع وإعادة العالقة القان
وحذف مادة بشأن . السبب يف أن سبل االنتصاف مثل التصرحيات قد قامت بدور هام يف حاالت مسؤولية الدول

 .                                           ً      ً                    الكف عن الفعل غري املشروع من شأنه أن ميثل متثيال  خاطئا  حقيقة مسؤولية الدول

غري أنه .  من التقرير٥٢وقد اقترحت فرنسا صيغة أدرجت يف الفقرة وتظل هناك مسألة الصياغة،  -٢٣
ألغراض املناقشة، اقترح صيغة خمتلفة بعض الشيء تأخذ يف اعتبارها أن مسألة الكف ال ميكن أن تنشأ إال إذا 

أن يذكر وينبغي .  من التقرير١١٩      ً            مكررا ، يف الفقرة ٣٦وقد ذكر ذلك يف املادة .                         ًاستمر االلتزام األول نافذا 
وهناك حاالت يسترعى فيها انتباه الدولة .                                                     ً        املبدأ العام املتعلق بالكف يف البداية إذ إنه يأيت منطقيا  قبل اجلرب

وقال إنه وضع صيغة االلتزام . املسؤولة إىل انتهاك، ويتوقف فيها السلوك على الفور وينتهي األمر عند هذا احلد
                                      ً                       لفعل غري املشروع املستمر الذي يتناول أيضا  هذا املفهوم كما استبقي فيما يتعلق بالكف باإلشارة إىل مفهوم ا

 .على الوجه الصحيح يف الباب األول من املشروع

أما املسألة الثانية املقرر مناقشتها فهي مسألة التأكيدات والضمانات بعدم التكرار اليت اعتربها املقرر  -٢٤
              ً                                             لالنتهاك، مدركا  أهنا ال تعترب مسألة تتعلق باجلرب على وجه التحديد                 ً                        اخلاص السابق نوعا  من أنواع النتائج اخلاصة 

 رويس املنفصل -ولقد كان حتديد السيد أراجنيو. ألن املرء حبكم التعريف يتحدث عن املستقبل ال عن املاضي
     ً        أساسا،  أحدمها                                        ً         فالنتائج املترتبة على فعل غري مشروع دوليا  ذات شقني . ملفهوم التأكيدات والضمانات مفيد للغاية
الشق األول املوجه حنو املستقبل هو الكف عن الفعل غري املشروع . موجه للمستقبل واآلخر موجه حنو املاضي

أما الشق . والتأكيدات والضمانات بعدم التكرار على أساس االفتراض، يف كلتا احلالتني بالطبع، أن االلتزام مستمر
وباملثل، فإن . وهذه وسيلة مفهومة للتطرق للمسألة. نتج عن االنتهاكاآلخر فهو اجلرب، أي إصالح الضرر الذي 

فأي دولة . من املناسب إدراج التأكيدات والضمانات يف إطار مادة تعاجل مسألة الكف عن الفعل غري املشروع
ثرت تطلب الكف عن فعل غري مشروع ال تريد يف هناية األمر سوى تأكيدات بإعادة العالقة القانونية اليت تأ
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األول هو وقف االنتهاك، والثاين هو احلصول عند االقتضاء على : باالنتهاك إىل نصاهبا ويتعني استيفاء شرطني
ٍ                                                          وعندئذ  تعود العالقة القانونية إىل ما كانت عليه دون املساس باملسائل . تأكيدات بعدم تكرار الفعل غري املشروع      

 .املتعلقة باجلرب الناشئة عن االنتهاك

بعض احلاالت تكون التأكيدات والضمانات املطلوبة شديدة بصورة غري عادية، ويف حاالت أخرى ويف  -٢٥
وبرغم االنتقادات السابقة هلذه األقوال غري الدقيقة، فإنه ال يرى .                                   ً      ًتعترب الوعود أو التعهدات وحدها أمرا  كافيا 

 ".وضمانات مناسبة لعدم التكرارتقدمي تأكيدات "وإدراج عبارة " عند االقتضاء"أمامه أي بديل لعبارة 

 مها شرطان وقائيان ميكن إدراجهما يف فرع عام، غري ٣٩ و٣٧وقال إنه يتفق مع رأي فرنسا أن املادتني  -٢٦
 اليت تتعلق بالنتائج األخرى املترتبة على االنتهاك وينبغي أن تبقى يف مكاهنا إذا ٣٨أن هذا ال يصدق على املادة 

         ً                                       تعين ضمنا  أن هناك قواعد حمددة، سواء كانت لقانون ٣٨واملادة . عىن على اإلطالقأريد أن يكون هلا أي م
وتطبق هذه القواعد بالطبع غري أهنا تطبق يف . تعاهدي أو لقانون دويل عريف، تنظم النتائج يف حالة انتهاك حمددة

                  ً      أن هناك معىن ضمنيا  آخر إال.  على ذلك٣٨إطار مبدأ القانون اخلاص؛ وليس هناك أي ضرورة ألن تنص املادة 
 هو أن هناك نتائج عامة أخرى تترتب على أي انتهاك مبوجب القانون الدويل غري الواردة يف نصوص ٣٨للمادة 

     ً            عاما  ال تعرف ما ٤٠ومن املرجح أن تذكر اللجنة السادسة أنه إذا كانت اللجنة ال تزال بعد مضي . هذا الباب
وقد حدد التعليق نتيجتني ألي فعل غري مشروع، .  بالتايل الزمة٣٨ادة هي هذه النصوص، فرمبا ال تكون امل

فإذا استطاعت اللجنة أن حتدد بالضبط النتائج األخرى املترتبة . لكنهما ال ميتان بأي صلة ملوضوع مسؤولية الدول
واحلجة .  النتائج                      ً                                                           على فعل غري مشروع دوليا  يف إطار ميدان مسؤولية الدول، عندئذ رمبا حتاول تبيان ماهية هذه

ال جيوز للجاين " هي املبدأ القانوين العام الذي جتسده القاعدة الفقهية وهي ٣٨الوحيدة اليت تربر اإلبقاء على املادة 
، ومفادها أنه يف حالة ارتكاب دولة لفعل غري مشروع ال )ex injuria ius non oritur" (أن يستفيد من جرميته

وميكن أن يسفر هذا املبدأ القانوين العام عن نتائج . عل إلنقاذ نفسها من وضع بعينهميكنها أن تعتمد على هذا الف
  ناغيماروس-مشروع غابتشيكوفو قد استشهدت حمكمة العدل الدولية بذلك املبدأ يف قضية . يف حاالت خمتلفة

درج النتائج املعينة اليت وتن. للتوصل إىل نتيجة وهي أن هنغاريا ال تستطع إهناء معاهدة ثنائية كانت قد انتهكت
خلصت إليها احملكمة يف هذه القضية ضمن نطاق إهناء املعاهدات باألحرى وليس املسؤولية، لكنه ميكن تصور 
احتمال نشوء التزامات قانونية يف سياقات حمددة بسبب األثر املتولد عن مبدأ عدم جواز استفادة اجلاين من 

إال أن .  وإدراج تفسري مقنع هلا يف التعليق٣٨ وجيه يربر استبقاء املادة وبالتايل، فقد يكون هناك سبب. جرميته
 .                   ً                                    بني قوسني معقوفني أمال  يف أن تقوم اللجنة حبذفها بصورة هنائية٣٨اقتراحه املؤقت هو وضع املادة 

ر فيه يف ويتعني النظ. يتعذر تعريفه ببساطة" الدولة املضرورة"، قال إن مصطلح ٤٠وفيما يتعلق باملادة  -٢٧
ولكل دولة مضرورة احلق يف . سياق مشاريع املواد ككل لتحديد ما هي النتائج املترتبة على إدراجها يف املشروع

اجلرب والتعويض والترضية واختاذ تدابري مضادة، لكن الغريب يف األمر أنه ال حيق هلا أن تطلب الكف؛ غري أن هناك 
 . تعدد الدول املضرورة      ً                            أسبابا  للتمييز بني الكف واجلرب يف حالة
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فمن غري .  االنطباع بسلسلة كاملة من املفاهيم اليت قدمت دون أي حماولة ملعرفة ترابطها٤٠وتعطي املادة  -٢٨
املألوف، على سبيل املثال، القول إن كل دولة تضار بأي انتهاك ألي من التزامات حقوق اإلنسان بوجه عام مث 

                                        ً         كما ذكرت إحدى الدول زائدة عن احلاجة متاما  يف سياق ٣أحكام الفقرة و. إضافة اجلنايات الدولية يف النهاية
                                              َّ                                     ، ألنه يف حالة ارتكاب جناية دولية على النحو املعر ف تكون الشروط املنصوص عليها يف الفقرات ٤٠املادة 

 .  قد استوفيت بالفعل٤٠األخرى من املادة 

حداها عضو سابق من أعضاء اللجنة هو السيد وقد اقترح إ. ٤٠           ً                     وهناك أساسا  طريقتان ملعاجلة املادة  -٢٩
                  ً                                  وهو تعريف بسيط جدا  مفاده إحالة مجيع املسائل اليت ينطوي ..)٦( من التقرير٦٨باالندا، يف حاشية ترد يف الفقرة 

. عليها حتديد هوية األشخاص املتضررين أو املتأثرين إىل القواعد األولية أو إىل سريان القانون الدويل بوجه عام
              ً       ً                                                                        ذلك سيمثل شكال  متطرفا  إىل حد ما من أشكال التمييز بني القواعد األولية والقواعد الثانوية وكان من وكان

أما الطريقة األخرى فهي حماولة أن توضح بدقة أكثر الطريقة اليت تعمل هبا املسؤولية يف سياق . املمكن تربير ذلك
.  فاملشكلة هي أن املادة توقفت عند مفترق طريق حاسم.األضرار اليت تلحق بعدة دول أو باجملتمع الدويل برمته

                             ً                                                               وهو يقترح احلل الذي قدمه أساسا  السيد باالندا خبصوص االلتزامات الثنائية وحل منقح ومفصل بشكل أفضل 
                                              ً     ً        وخبصوص االلتزامات الثنائية، كان السيد باالندا حمقا  متاما  كما أن . فيما يتعلق بااللتزامات املتعددة األطراف

 ال لزوم هلا؛ فالقانون ٤٠من املادة ) د(و) ج(و) ب(و) أ(حكام املفصلة إىل حد ما الواردة يف الفقرات الفرعية األ
وميكن للجنة أن تقتصر على تأكيد أنه عندما يقع على دولة . الدويل سيحدد مىت تكون االلتزامات واجبة التطبيق

وتكمن املشكلة احلقيقية يف سياق . انتهاك هذا االلتزامالتزام جتاه دولة أخرى تكون الدولة األخرى مضرورة ب
                                                          ً                                    االلتزامات املتعددة األطراف ليس فيما يتعلق بالتزامات كثرية جدا  جتاه عدة دول قد يكون هلا نفس املضمون، 

ه وقد عوجلت هذ. وإمنا فيما يتعلق بالتزام واحد إزاء جمموعة من الدول أو كافة الدول أو اجملتمع الدويل برمته
،  دون إجراء أي متييز ٤٠ من املادة ٣ والفقرة ٢من الفقرة ) و(و ) ه(الفئة من املفاهيم يف الفقرتني الفرعيتني 
 .وهذا هو املكان الذي مل تصنف فيه شىت املفاهيم. بينها وبني الفئات األخرى من املفاهيم

قول بأنه برغم أن وأول نقطة جيدر مالحظتها هي أنه حىت وقت قريب كان هناك سبب وجيه لل -٣٠
                                                                                          ً          االلتزامات قد تكون واجبة بطريقة أو بأخرى إزاء جمموعة من الدول، فإن النتائج تكون ثنائية دائما  عند وقوع 

 هو ٤٠فإذا كان األمر كذلك، فإن النهج الذي اتبعه السيد باالندا خبصوص التعريف الوارد يف املادة . انتهاك

                                                        

 من النظر يف كل حالة تعترب فيها دولة ما مضرورة، مع ما ينطوي عليه ذلك     ًفبدال : "فيما يلي ما قاله )٦(
 أو       ً ماديا                                                                                        ًاملخاطرة بإغفال بعض االحتماالت ميكن للجنة أن تعرف الدولة املضرورة بأهنا الدولة اليت تكبدت ضررا من 

ص ، ١٨٦٧اجللسة لد األول، ـ، اجمل١٩٨٤حولية  (." نتيجة لفعل غري مشروع دوليا ميكن عزوه إىل دولة أخرى      ًمعنويا 
 .)٩، الفقرة ٤٣٩
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 أوشاكوف قد اختذ نفس املوقف برغم تأييد االحتاد السوفيايت املستمر واملذهل أنه حىت السيد. النهج الصحيح
 .                  ً                                       ومع ذلك فإنه شخصيا  يرى أن هذا النهج مل يعد ممكنا لعدة أسباب. )٧(لفكرة جنايات الدولة

املشار ) ((Barcelona Traction شركة برشلونة للسكك احلديدية واإلضاءة والكهرباء   ً           أوال ، فـي قضية  -٣١
                             ً      ً                      أصدرت حمكمة العدل الدولية حكما  قاطعا  وهو أن هناك التزامات ") قضية شركة برشلونة"ا بعد ب  إليها فيم

وهي التزامات ليست واجبة الوفاء ألي دولة واحدة يف حد ذاهتا وذلك برغم أن . واجبة جتاه اجملتمع الدويل برمته
. ية، بل هي باألحرى واجبة إزاء مجاعة ما                ً                                      الدولة تشكل جزءا  من اجملتمع الدويل وحيق هلا االحتجاج باملسؤول

. واإلشكال الرئيسي هو أنه برغم أنه جيب بطريقة أو بأخرى الوفاء بااللتزامات إزاء اجلماعة، فليس هناك مجاعة
 أن اجملتمع الدويل ككل ناميبياوقد ذكر السري جريالد فيتزموريس يف معارضته فيما يتعلق بالفتوى اخلاصة بقضية 

وليس هناك أي جهاز ميثل .         ً      ً                                           قانونيا  مستقال  وال جيوز ألي شخص التصرف نيابة عنه ألغراض عامة         ًليس كيانا 
 .شخص اجملتمع الدويل بالصورة اليت ميثل هبا النائب العام، على سبيل املثال، الصاحل العام يف نظم القانون العام

ال تقوم فيه الدول بالتصرف على حنو واملطلوب هو صوغ عبارة معادلة يف السياق الذي ال تستطيع أو  -٣٢
                                 ً                                                       ويلزم لدى القيام بذلك التمييز أوال  بني اجملين عليه الرئيسي من االنتهاك واملصاحل القانونية للدول . صحيح ومجاعي

 مباشرة عقب احلكم الذي ناميبياوالواقع أن احملكمة قد قامت بذلك على وجه التحديد يف قضية . األخرى
 الذي ذكرت فيه أن االنتهاك يف هذه احلالة، الذي كانت احملكمة قد رفضت ة برشلونةشركأصدرته يف قضية 
جنوب ويف قضية . ، هو انتهاك جتاه شعب جنوب غرب أفريقيا وليس جتاه جمرد أي دولة١٩٦٦البت فيه يف عام 

يتني أخريني هلما حق ، قالت احملكمة إهنا غري مستعدة العتبار أن دولتني أفريق)املرحلة الثانية(غرب أفريقيا 
غري أن احملكمة مل تذكر أنه من املستحيل عليهما من . االحتجاج مبسؤولية جنوب أفريقيا فيما يتعلق هبذا االنتهاك

                                                                    ً                                الناحية القانونية القيام بذلك؛ وإمنا قالت فقط إهنما مل مينحا هذا احلق بناء  على تفسري حكم قضائي يرقى تارخيه 
الذي اختذ يف تلك القضية بالرغم من واقع كونه حمزن كان جمرد قرار بشأن تفسري حكم والقرار . ١٩٢٠إىل عام 

وحيث إن األمر كذلك، ويف ضوء التطور الالحق للقانون الدويل، فإن املسألة القانونية اليت واجهت . قضائي بعينه
واألمر الواضح من القرارات . كامل                  ً     ميكن أن تنحى جانبا  بال)املرحلة الثانية(جنوب غرب أفريقيا احملكمة يف قضية 

الالحقة هو أن من املمكن االعتراف بأن للدول مصلحة قانونية يف االمتثال، أي احلق يف االحتجاج باملسؤولية 
وذكر يف .                                          ً     ًوهذا ليس جمرد متييز أكادميي بل إنه ميثل فارقا  هائال . دون أن تكون هي ذاهتا الكيان املضرور باالنتهاك

                    ً    غري أن من الواضح متاما  أن . ن صفة غري املشروعية تنتفي عند إعطاء موافقة على النحو الصحيحالباب األول أ
فقد تصرفا حسب الظاهر، يف سبيل الصاحل العام : موافقة إثيوبيا وليبرييا ال ميكن أن تعاجل مسألة عدم املشروعية

صيغة "ام ذي معىن ملسؤولية الدول يتجاوز ويتعني على أي نظ. فيما يتعلق بانتهاك؛ ومل يكن األمر يتضمن حقهما
 .                                     ً                                           عن طريق السعي إىل تناول تلك املسائل بدال  من إحالتها إىل مكان آخر أن يقوم هبذا التمييز" باالندا

                                                        

 .٤٧، الفقرة ٤٢٢، ص ١٩٢٩ اجللسة ، اجمللد األول،١٩٨٥حولية انظر  )٧(
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، ينبغي للجنة أن تعتمد إىل أقصى حد ممكن على اخلربات القانونية ٤٠وفيما يتعلق بإعادة صياغة املادة  -٣٣
 اليت متثل حماولة قامت هبا اللجنة من ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ساسية هلا هي املادة املوجودة والركيزة األ

        ً                                                                                                 ً  قبل، أوال  للتمييز بني املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف فيما يتعلق بالنتائج القانونية املترتبة عليها؛ وثانيا ، 
وخالل . تهاك فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطرافللتوصل إىل استنتاج بشأن النتائج اليت قد تترتب على االن

هذه املمارسة مل تكن اللجنة مهتمة بالنتائج املترتبة على انتهاك االلتزامات فيما يتعلق باملسؤولية وإمنا بالنتائج 
وقد . دة                                                               ً                         املترتبة على ختويل كل دولة على انفراد احلق يف الرد على االنتهاك، مثال  عن طريق تعليق تنفيذ معاه

احلاالت اليت تتأثر :  بني نوعني من احلاالتشركة برشلونة                    ُ                              ميزت االتفاقية اليت اعت مدت قبل الفتوى املتعلقة بقضية 
فيها دولة طرف معينة على وجه اخلصوص بانتهاك، واحلاالت اليت يؤدي فيها االنتهاك املادي ألحكام االتفاقية من 

 ".التزامات متكاملة" وهذا ما يسميه �ضع كل طرف من أطرافها جانب أحد األطراف إىل تغيري جذري يف و

 أي االنتهاك الذي - فقط باالنتهاك املادي للمعاهدات ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ ُ          وت عىن املادة  -٣٤
 نوع من                      ُ                                أما اآلن فإن اللجنة ال ت عىن باالنتهاك املادي وحده وإمنا بأي. يؤدي إىل تعليق تنفيذ أو إهناء أي معاهدة

ومن .          ً                                                               وجتدر أيضا  مالحظة أن أي التزام متكامل يؤثر يف حد ذاته على كافة الدول األطراف. أنواع االنتهاك
                                                                                         ً        الواضح أن من املمكن وجود التزامات من هذا القبيل ذلك أنه مبوجب معاهدة إقليمية لرتع السالح، مثال ، يتوقف 

فإذا قامت دولة . يام أي دولة من الدول األخرى بذلكتعهد كل دولة بعدم حيازة أسلحة بعينها على عدم ق
واحدة حبيازة هذه األسلحة، فإن ذلك يؤثر حبكم الواقع على مجيع الدول األخرى ليس بشكل خاص وإمنا على 

                                                                                    ً     ً ومن هنا تبدو أمهية فكرة االلتزامات املتكاملة اليت وضعها السري جريالد فيتزموريس بصفته مقررا  خاصا  . حد سواء
 . قانون املعاهداتبشأن

، فتتعلق باحلالة اليت يعترف فيها بأن جلميع الدول األطراف يف ٤٠أما اجلانب الثاين من صياغة املادة  -٣٥
 وجود شرط صريح كما أنه يقتصر على ٤٠ويقتضي احلكم ذو الصلة من املادة . التزام ما مصلحة قانونية

من :                                           ً هناك أي سبب يربر وجوب أن يكون االشتراط صرحيا وقال إنه ال يرى أن. املعاهدات املتعددة األطراف
كما أنه ال يرى أي سبب يسوغ وجوب أال تشكل .                    ً                    ً      ًالالزم أن يكون واضحا  ولكنه قد يكون واضحا  ضمنيا 

           َّ                                                     وميكن أن يعب ر عن ذات املصلحة بالضبط يف قاعدة عامة من القانون الدويل .        ً                         التزاما  مبوجب القانون الدويل العام
 .هو احلال فيما يتعلق حبرية البحار على النحو املبني يف حكم مكافئ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارمثلما 

وبناء على ذلك، ينبغي فيما يتعلق بااللتزامات الثنائية أن يقتصر األمر على وجود حكم واحد ينص على  -٣٦
         ً                                   روع دوليا  قامت به دولة أخرى إذا كان االلتزام أنه ألغراض مشاريع املواد تكون الدولة مضرورة بفعل غري مش

 .كما يطبق على االلتزامات الثنائية" هنج باالندا"والواقع أن هذا هو .             ً          املنتهك واجبا  هلا منفردة

وهناك مالحظة عابرة جيدر ذكرها وهي أنه حىت يف االلتزامات اليت تعترب ثنائية يف العادة، قد تكون لدول  -٣٧
فاحلصانة الدبلوماسية، على سبيل املثال، تعترب يف العادة عالقة ثنائية صرفة بني الدولة . ة فيهاأخرى بعض املصلح

ومن اجللي أن لتلك الدول احلق يف تعديل مضمون العالقة بإلغاء احلصانة املمنوحة . املرسلة والدولة املتلقية
أخرى تعرب عن قلقها إزاء االنتهاكات غري أن هناك أمثلة لدول . ملوظفيها الدبلوماسيني إذا رغبت يف ذلك
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وميكن . إال أن ال حاجة إىل إلغاء مفهوم االنتهاكات الثنائية احملضة للقانون الدويل. اجلسيمة للحصانة الدبلوماسية
   ً                                                                                                 بدال  من ذلك أن يذكر يف التعليق أنه حىت يف سياق التزام ثنائي تسنح إمكانية إجراء تبادالت دبلوماسية غري رمسية 

 . االمتثاللصاحل

 من ٦٠ من املادة ٢وفيما يتعلق بااللتزامات املتعددة األطراف اليت عاجلتها اللجنة من قبل يف الفقرة  -٣٨
غري .                                                                      ً      ً، يعترب تعليق تنفيذ املعاهدات ومسؤولية الدول بالطبع أمران خمتلفان اختالفا  شديدا ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

عة دولة تأثرت على وجه اخلصوص من انتهاك التزام دويل هي طرف من أنه سيكون من الغريب أن يكون باستطا
أطرافه، أو دولة طرف يف التزام متكامل منتهك، تعليق تنفيذ االلتزام ولكن ليس باستطاعتها اقتضاء أداء االلتزام، 

رتبة على عدم وموضوع مسؤولية الدول يتعلق باقتضاء أداء االلتزام وقبول النتائج املت. أي الكف عن االنتهاك
 من االتفاقية ٦٠ من املادة ٢ أقل من نطاق مشول الفقرة ٤٠ومن مث ينبغي أن يكون نطاق مشول املادة . األداء

                      ً                         وبالتايل، فإن هناك ختويال  باعتماد ثالث فئات متميزة . خيتص بتلك االتفاقية" املادي"ملراعاة أن مفهوم االنتهاك 
.  يف االلتزامات الواجبة يف اجملتمع الدويل برمتهشركة برشلونة هي فئة قضية األوىل. لاللتزامات املتعددة األطراف

والواقع أن أي التزام جتاه اجملتمع الدويل برمته . ومما يدعو لألسف أن الفقه قد نزع إىل التقليل من شأن هذه الفئة
.  الفردية الثانوية الواجبة األداء لدول منفردة            ً      ً      ً                    ً     ً             يعترب التزاما  واحدا  واجبا  هلذا اجملتمع وليس عددا  كبريا  من االلتزامات

                   ً      ً                                                                       ً   وإذا رئي أن التزاما  معينا  تعرض لالنتقاص بني دولتني تكون هناك قرينة قوية يستنتج منها أنه ليس التزاما  يف 
 .                                          ًوال ريب أن هذه االلتزامات تشكل فئة حمدودة جدا . مواجهة الكافة

تباس بينها وبني الفئة األوىل، فهي االلتزامات الواجبة جلميع األطراف                          ً          أما الفئة الثانية، وغالبا  ما حيدث ال -٣٩
وميكن العثور على أمثلة هلا، على األقل . (erga omnes partes)) االلتزامات جتاه كافة األطراف(يف نظام معني 

دة من جانب أي دولة فأي ادعاء بالسيا. ضمن بعض االلتزامات مبوجب املعاهدة املتعلقة باملنطقة القطبية اجلنوبية
وااللتزامات املتكاملة تعد فئة فرعية من االلتزامات . من الدول األطراف يف املعاهدة سيؤثر بالضرورة على اآلخرين

                                        ً                                    ومعاهدة إقليمية بشأن حقوق اإلنسان جتسد حقا  ليس له مكانة كبرية بالقدر الذي يعترب . جتاه كافة األطراف
وبالطبع، ليس من .                     ً                             فترض أن تكون التزاما  من االلتزامات جتاه كافة األطراف     ً                       واجبا  للمجتمع الدويل برمته، ي

.  ما هي االلتزامات اليت تندرج يف هذه الفئة- لغري صاحلها ٤٠ كما ذكرت املادة -الضروري أن تذكر اللجنة 
 شأهنا أن تقدم مساعدة وينبغي هلا أن تقتصر على حتديد الفئات مستعينة مبجموعة القوانني الدولية القائمة اليت من

          ً                                                           وهناك أيضا  التزامات واجبة لبعض الدول أو لكثري من الدول يف حالة االعتراف . جليلة للجنة يف هذا اخلصوص
. ٦٠   ً                                                            مثال ، حيثما تكون دولة معينة قد تأثرت بشكل خاص مبقتضى أحكام املادة : بأن لدول معينة مصلحة قانونية

 . من التقرير أمثلة هلذه الفئات١٠٧ الوارد يف الفقرة ١ويقدم اجلدول 

 وما ١٠٨وتناقش مسألة كيفية التمييز بني خمتلف الدول املتأثرة بطرق خمتلفة بانتهاك ما يف الفقرات  -٤٠
 إذ إنه يستخدم مصطلح - وإن كان بطريقة مبتسرة -والباب الثاين بصيغته الراهنة قد أقام هذا التمييز . يليها

وال بد من وجود اهتمام أكرب من جانب الدول . يتعلق بالكف عن السلوك غري املشروعفيما " الدولة املضرورة"
                                                  ً                                 ً         مبسألة املطالبة بالكف عن السلوك غري املشروع مقارنة مثال  باحلصول على التعويض إذ إن هلا مجيعا ، بوصفها 

 .      ً                          أطرافا  يف النظام، مصلحة يف االمتثال
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                                                          ً يتناول التدابري املضادة يف الباب الثاين أو يف الباب الثاين مكررا  وهناك مثال آخر، بافتراض أن املشروع س -٤١
وتنشأ مشاكل خطرية فيما . وليس يف الباب األول، وهي احلالة اليت تكون فيها دولة الضحية املعينة النتهاك ما

            ً           مضادة، متاما  كما تنشأ يتعلق بالتدابري املضادة اليت تتخذها دول ثالثة حيثما ال تريد الدولة الضحية أن تتخذ تدابري
. يف نظام الدفاع اجلماعي عن النفس صعوبات عندما تقوم دول ثالثة بالدفاع عن دولة مل تطلب منها املساعدة

 .ويتبني من أي استكشاف هلذه املسائل أن هناك حاجة إىل حد ما إىل التمايز

، يتعلق بردود فعل الدول إزاء ٤٠                                              ً       وبوجه عام جتدر اإلشارة إىل أن الباب الثاين، وخصوصا  املادة  -٤٢
ومن الناحية األخرى يتعلق الباب األول بانتهاك الدول اللتزامات، ومن مث ليس هناك . انتهاكات القانون الدويل

                                                   ً               فااللتزامات اليت جرى تناوهلا يف الباب األول قد تكون، مثال ، التزامات جتاه . أي ارتباط بني البابني األول والثاين
ويعترب هذا جمرد .  التزامات مل جير تناول النتائج املترتبة على انتهاكها يف الباب الثاين� أو شخص منظمة دولية

نتيجة تابعة للنهج املتعلق باملسؤولية الذي اتبعه املقرر اخلاص آغو، ومبوجبه لن تتناول اللجنة املسؤولية الدولية 
يقترح إدراج شرط وقائي ينص على أن الباب الثاين ال     ً                وبناء  على ذلك، فإنه . بصورة منفصلة عن مسؤولية الدول

 .                                                   ً                                 ميس بأي حقوق تنشأ عن ارتكاب دولة لفعل غري مشروع دوليا  تعود إىل أي شخص أو كيان غري الدولة

 الوارد يف ٢تعترب جائزة، يبني اجلدول " الدول املضرورة"وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت ردود فعل  -٤٣
وجيب االعتراف بأن اللجنة قد وجدت أنه حيثما كان األمر يتعلق بااللتزامات . هج املمكنة أحد الن١١٦الفقرة 

ومن احملتم أن تكون أي . جتاه اجملتمع الدويل فإهنا قد دخلت بصورة مباشرة وكاملة يف جمال التقدم املطرد
 .اقتراحات يقدمها مؤقتة إىل حد ما

ضرورة، يف السياق الثنائي البحت، كل حق من حقوق الرد  أن يكون للدولة امل٢   ُ            واقت رح يف اجلدول  -٤٤
 من ٦٠ من املادة ٢ويف إطار االلتزامات املتعددة األطراف، يتضمن القياس مع الفقرة . املدرجة يف النص احلايل

 أن الدول املتأثرة بشكل خاص ستعامل كما لو كانت يف وضع الدول املضرورة بانتهاك ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
أما بالنسبة للفئات األخرى، فحيثما تكون أي دولة طرف يف التزام جتاه الكافة أو حيثما يكون هناك . لتزام ثنائيا

التزام للمجتمع الدويل برمته ميكن بصورة معقولة اعتبار أن جلميع هذه الدول احلق يف طلب الكف عن السلوك 
وإيعازه . ذهب الدول وتطلب احلقوق املقترنة باجلربوالسؤال املطروح هو إىل أي مدى ميكن أن ت. غري املشروع

هو أنه، على افتراض أن هذه الدول ال تتأثر بقدر أكرب من أي دولة أخرى يف اجملموعة، ال يكون يف استطاعة كل 
ولكن يف إمكاهنا القيام بذلك بشرط االتفاق مع الدول األخرى يف . منها على حدة املطالبة بأي من هذه احلقوق

 .                                                      ً      ً إال يف حالة االلتزام جتاه الكافة، إذ يعترب االنتهاك انتهاكا  جسيما -وعة اجملم

والغرض من هذه احملاولة لفرض نظام على جمموعة مواد مشوشة وضئيلة إىل حد ما هو تيسري مناقشة  -٤٥
رضية إىل ، لكن اإلجابات غري م٢                            ُ           والنص احلايل جييب على كل سؤال ط رح يف اجلدول . املسائل بطريقة منطقية

     ُ                                                                                   فقد ط رح سؤال مفاده هل ميكن ألي دولة طرف يف التزام جتاه الكافة أن تطلب الرد العيين؟ وكان الرد . حد بعيد
وهل ميكن ألي دولة طرف يف التزام يف ". ال"يف النص احلايل، بينما ورد يف التعليق بصيغة النفي " نعم"باإلجياب 

وهل ميكن ألي دولة اختاذ تدابري ". نعم"         ً                ً لب تعويضا ؟ اجلواب هنا أيضا  مواجهة الكافة، وإن مل تكن متأثرة، أن تط
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وجيدر باللجنة أن حتدد احلاالت اليت يكون . وليس مبقدوره قبول هذه اإلجابات.     ًأيضا " نعم"مضادة؟ اجلواب هو 
 العام يف ميادين واتباع هنج من هذا القبيل من شأنه أن يتوافق مع القانون الدويل.                       ًفيها الرد باإلجياب مقبوال 

                                        ِّ                                                       مناظرة مثل الدفاع اجلماعي عن النفس وأن ميك ن الدول اليت تعرضت حلاالت انتهاك التزامات يف مواجهة الكافة 
. من السيطرة إىل حد ما على املوقف دون أن تعزل عن اآلخرين، كما كان سيكون احلال يف إطار تصور ثنائي

.  ستعاجل يف أحكام الحقة٥٣ إىل ٥١ واملواد ١٩            ً       تناوهلا حاليا  املادة              ً                      واملفهوم ضمنيا  أن جوانب املشكلة اليت ت
واألمر الواضح هو أن املشكلة ال ميكن حلها بتجميع مفهوم اجلنايات بأكمله وحشده، باإلضافة إىل العديد من 

 .٤٠املسائل األخرى، يف املادة 

فهوم الدولة املضرورة على مجيع الدول                ً                                      وهو يتساءل أيضا  عما إذا كان ال يزال من املستصوب تطبيق م -٤٦
، اليت حيق هلا الرد، أم ينبغي التمييز بني الدولة املضرورة والدول األخرى اليت هلا مصلحة ٢املدرجة يف اجلدول 

 ٩٧ اقتبست يف الفقرة شركة برشلونة                                       ً                           قانونية، وهي صيغة لغوية استخدمتها فعليا  حمكمة العدل الدولية يف قضية 
هناك سؤال آخر وهو مكان إدراج املادة . وختتلف اآلراء خبصوص مسألة ما إذا كان ينبغي اعتمادها. من التقرير

فإذا تقرر اعتماد باب جديد بشأن االحتجاج باملسؤولية، سيكون من املنطقي أن .       ً مكررا ٤٠ أو املادة ٤٠
تيار اللجنة هلذا التمييز، ولكن وجند مرة أخرى أن ذلك سيتوقف على اخ.       ً مكررا ٤٠يتضمن الباب اجلديد املادة 

 . يف حد ذاهتا٤٠                      ً                                                 ليس هناك ما يدعو مطلقا  إىل استبعاد مناقشة املسائل األساسية املقترنة باملادة 

أما الفصل األول فينبغي اإلبقاء على عنوانه احلايل كما .                        ً      ً            ولذلك فإنه يقترح عنوانا  جديدا  للباب الثاين -٤٧
 ٣٦، وهي مادة استهاللية عامة؛ واملادة ٣٦املادة : ثالث مواد على األقل هيينبغي أن حيتوي هذا الفصل على 

وعالوة على ذلك، ينبغي أن .       ً                    مكررا  بشأن اجلرب كمبدأ عام٣٧     ً                                         مكررا ، وتتناول مسألة الكافة كمبدأ عام؛ واملادة 
غري أنه ميكن إدراجه .  ًا  مكرر٤٠املذكور يف املادة " الدولة املضرورة"حتتوي مشاريع املواد على تعريف ملصطلح 

وعلى .  ليست مؤكدة، ومع ذلك فقد أدرجت ألغراض املناقشة٣٨واحلاجة إىل املادة . يف مكان آخر من النص
هذا األساس، يأيت بعد ذلك الفصل الثاين الذي يتناول املسائل املتعلقة بالرد العيين والتعويض والترضية والنتائج 

سامهت به الدولة املضرورة أو الدولة املعنية يف وقوع الضرر، وأي أحكام أخرى قد املترتبة، مبا فيها اخلطأ الذي 
 .تعترب مناسبة يف ضوء املناقشة

وال يبدو أن بإمكان اللجنة التوصل . وقد أثار عرضه مسائل جوهرية بشأن هيكل مشروع املواد ككل -٤٨
ات املعروضة عليها، كما ال ميكن إجراء مناقشة إىل استنتاج مدروس بشأن املخطط اجلديد باالستناد إىل املعلوم

ٍ       ًمرضية خبصوص ما إذا كانت هناك ضرورة إلدراج باب مستقل ثان  مكررا  ومبا . واقترح إرجاء مناقشة هذا األمر.                                                     
.  يف الباب الرابع، فباإلمكان النظر فيهما يف ذلك النطاق٣٩ و٣٧أنه ال يوجد أي شك بوجوب إدراج املادتني 

       ً مكررا ٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦أن هناك ضرورة ملناقشة كل مبدأ من املبادئ اليت صيغت يف املواد ومن الواضح 
 احلالية واملادة البديلة هلا، وبالتايل فإهنا قد تشكل األساس املادي ٤٠، وكذلك طائفة املسائل املقترنة باملادة ٣٨و

. يف جتزئة هذه املسائل أو أن تتناوهلا كمجموعةويترك للجنة أمر تقرير ما إذا كانت ترغب . للمناقشة بشأن النص
 قبل االنتقال ٣٨      ً   مكررا  و٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦                                                 ً       وهو يقترح إذا تقرر النظر فيها كمجموعة أن تبحث أوال  املواد 

وقد ييسر هذا النهج إحالة املواد األربع األوىل، .  اليت تتسم بطابع هيكلي٤٠إىل حبث صلة املسائل املقترنة باملادة 
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 والنتائج املترتبة عليها، ٤٠أما املادة . إىل جانب عناوين األبواب والفصول، إىل جلنة الصياغة يف وقت مبكر
 .فيمكن النظر فيها بعد ذلك

وكان يفضل أن يقوم .  قال إن التقرير الثالث دسم للغاية حبيث يصعب التقاط نقاط معينةالسيد بيليه -٤٩
فقد قرر . إذ إن كل جزء منه كان سيؤدي بالتأكيد إىل إثارة مناقشة مثمرةاملقرر اخلاص بعرضه يف عدة أجزاء 

وقال إنه سوف .                        ً     ً                                                    املقرر اخلاص أن يقدم عرضا  كليا  ملا يناظر يف الواقع الفصل األول من الباب الثاين للمشروع
وبرغم أنه . ٣٨  إىل٣٦ من التقرير وعلى مشاريع املواد ٦٥ إىل ١                        ً             يقصر مالحظاته اخلاصة حاليا  على الفقرات 

يؤيد املضمون الرئيسي للتقرير، فإن هناك بعض النقاط اليت خيالف فيها رأي املقرر اخلاص كما أن املقدمة بوجه 
 .خاص تستلزم إبداء بعض املالحظات

من التقرير، عرض املقرر اخلاص فكرة االلتزامات يف مواجهة الكافة بالصيغة اليت عرفها ) أ(٢ويف الفقرة  -٥٠
                                                             ً                                        مقدمته الشفوية، بأهنا التزامات واجبة للمجتمع الدويل برمته وفقا  للصيغة اليت اعتمدهتا حمكمة العدل الدولية هبا يف

غري أنه جيب يف إطار االلتزامات جتاه كافة الدول التمييز بال ريب بني االلتزامات الواجبة . شركة برشلونةيف قضية 
واالنطباع الذي . الدويل وبني االلتزامات الواجبة جتاه اجملتمع برمته     ً                               فرديا  جتاه كافة الدول اليت تشكل اجملتمع 

   َّ                                                     ً      ً                               تكو ن لديه هو أن املقرر اخلاص قد نسي الفئة األوىل وركز تركيزا  شديدا  على االلتزامات الواجبة للمجتمع 
           ً       قليمية، مثال ، يعترب وهو قلق بعض الشيء من هذا التشديد إذ إن احلق يف املرور الربيء يف املياه اإل. الدويل برمته

ومن مث فإنه ال يعترب .        ً                                                                      التزاما  يقع على كل دولة جتاه مجيع الدول األخرى وهو بال ريب التزام يف مواجهة الكافة
وإذا مل يكن املقرر . ومن املهم أن توضع هذه الفئة األوىل يف االعتبار يف مكان ما.        ً                      التزاما  جتاه اجملتمع الدويل برمته

ومع ذلك فإنه .                    ً                                                 ن يطلق عليه التزاما  يف مواجهة الكافة، فينبغي له أن يبحث عن اسم آخر لهاخلاص يرغب يف أ
 .            ً                                                                                           يعترب التزاما  له مكانته يف القواعد وااللتزامات الدولية اليت ينبغي متييزها عن االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل برمته

 اإلبادة اجلماعية أو االلتزام باحترام حقوق اإلنسان ويف املقابل، تعترب بعض النظريات القانونية منع جرمية -٥١
األساسية التزامات متكاملة يقع على كل دولة واجب أداؤها ليس لدول أخرى منفردة وإمنا للمجتمع الدويل 

ومل تنشأ مسألة قيام دولة . ولقد عوجلت هذه الفئة من االلتزامات بالفعل معاجلة مسهبة ودقيقة يف التقرير. برمته
بارتكاب جناية دولية إال فيما يتعلق بالفئة الثانية من االلتزامات اليت تطرق إليها املقرر اخلاص بإجياز يف الفقرة ما 
 ).أ(٢

من تقريره بأن مسألة اجلنايات ليست هلا ) د(٩وهو يتفق مع الرأي الذي ذكره املقرر اخلاص يف الفقرة  -٥٢
باب الثاين الذي أعيد ترتيب هيكله على األقل حىت ومبا يف ذلك بال شك أية صلة مباشرة يف الفصل األول من ال

 عند حبث الفصلني الثاين ٤٠                              ً                              ومع ذلك، فإن املشكلة ستطرح حتما  وسيتعني حسمها لدى تناول املادة . ٣٨املادة 
 إىل ٥١املواد      ُ    وقد ف حصت . ومل تقم اللجنة بدراسة الباب الثاين حىت هناية القراءة األوىل. والثالث من الباب الثاين

، أو بعبارة أخرى، النتائج املترتبة على فكرة اجلناية بشأن إعمال مسؤولية الدول بصورة منفصلة، ويف رأيه أن ٥٣
    ً                                                 وفضال  عن ذلك، أعربت عدة دول يف أحيان كثرية عن هذا الرأي . اللجنة مل تتوخ اإلتقان لدى صياغة هذه املواد
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ويتعني على اللجنة قبل مناقشة الفصل الثاين . ر املقرر اخلاص خطأ اللجنةوأعرب عن أمله أال يكر. يف مالحظاهتا
 .من الباب الثاين أن تتبني ما إذا كان يوجد بالفعل أي شيء مشابه لفكرة اجلناية

                ً  قبل التطرق جديا  ٥٣ إىل ٥١ واملواد ١٩ومن الواضح أن هناك ضرورة إلزالة الشوائب من املادة  -٥٣
                                         ً                  وبرغم وعود املقرر اخلاص، فإنه غري مطمئن متاما  من أن هذا اإلجراء . الث من الباب الثاينللفصلني الثاين والث

                           ً  بشأن عدم التكرار بأن أمورا  ٥٩ويف حني أنه يالحظ مع املوافقة أن املقرر اخلاص قد اعترف يف الفقرة . سيتخذ
  ً                                ريا  مفاده أن االنتهاكات اجلسيمة بوجه ، فإنه كان يفضل تعب"طبيعة االلتزام وطبيعة االنتهاك"كثرية تتوقف على 

وكان هذا سيعترب مبثابة . خاص اللتزامات أساسية ال ميكن أن تعاجل بنفس الطريقة اليت تعاجل هبا االنتهاكات العادية
 أهنا تشكل جناية دون أن يستنبط من ثنايا هذه الكلمة أي ١٩إشارة غري مباشرة إىل األعمال اليت تعترب املادة 

ت جنائية، وذلك بالرغم من وجهة النظر اليت أبداها املقرر اخلاص يف الفقرة الفرعية قبل األخرية من الفقرة إحياءا
ومع ذلك فإن من الالزم أن .  قد أفلحت يف التخلص من هذا املأزق٤٠كما ال يبدو أن املادة . من تقريره) د(٩

 أن ختضع لنظام خاص كي يتسىن التوصل إىل توافق تعترف اللجنة أن االنتهاكات اجلسيمة اللتزامات أساسية جيب
 .يف اآلراء

وقال إن إعادة التشكيل املقترحة للمشروع قد اجتذبت اهتمامه بشدة وهو مقتنع بوجه خاص بوجوب  -٥٤
                        ً                     فليس هناك ما هو أشد ضررا  من أن تتوقف القواعد .              ً                                 أن ينحى جانبا  الباب الثالث بشأن تسوية املنازعات

ن مسؤولية الدول على احتمال افتراضي بأن تقبل الدول إجراءات تسوية املنازعات اإللزامية، كما املوضوعية بشأ
" بيع"وموقف اللجنة ينطوي على اقتناع بأهنا ستنجح يف . هو الشأن فيما يتعلق بالتدابري املضادة يف الوقت الراهن

لة بأن تنظيم احلق يف اختاذ تدابري مضادة وقد ارتاح ضمري بعض األعضاء باحلجة القائ. مشروعها بأكمله للدول
وهذا النهج .       ً      ً                                  ً                                  تنظيما  رديئا  ال أمهية له على اإلطالق ألنه ميكن دائما  التماس سبل انتصاف لتسوية املنازعات

 .                                               ًحمفوف باملخاطر ألن قبول املشروع برمته غري مؤكد مطلقا 

                         ً       ً           ب رابع أو ما قد يشكل بابا  متهيديا  يشتمل على                               ً                  وباملثل، فإن املقرر اخلاص كان حمقا  يف اقتراح إضافة با -٥٥
ويف حالة صياغة باب .      ً                                     ، فضال  عن أي تعاريف أخرى خبالف تعريف املسؤولية"دون املساس"عبارات عامة مثل 

وقد أبدى املقرر . عام من هذا القبيل، ينبغي أن يشتمل على مجيع األحكام املتعلقة بأكثر من باب واحد للمشروع
وهو غري .  متطابقتان يف املعىن٤ واملادة ٤٢ من املادة ٤مفادمها أن الفقرة ) أ(٧ مهمتني يف الفقرة اخلاص نقطتني

          ً                                                                                    متأكد متاما  من هذا القول، إال أنه إذا كان األمر كذلك، ينبغي بذل حماولة لدمج هاتني املادتني يف نص واحد 
يف اجللسة السابقة أن يوجه اهتمامه هلذا املوضوع                               ُ    ورمبا أمكن للفريق العامل الذي أ نشئ . يدرج يف الباب العام

، ذكر املقرر اخلاص أنه ميكن االستناد إىل القوة )أ(٧ويف مكان الحق من الفقرة . خالل األيام القليلة القادمة
وبعد ذلك يبدو املقرر اخلاص يف احلجج املقنعة للغاية . القاهرة كظرف ناف لعدم املشروعية يف عدم دفع تعويض

وهو يتفق مع هذا .  وكأنه يوحي بأن املشروع بصيغته الراهنة عرضة للنقد٤٢ من املادة ٣دمة خبصوص الفقرة املق
                                 ُ                                                          القول ألن السبب القانوين ليس هو أن ي حرم شعب من وسائل عيشه اخلاصة وإمنا وجود ظرف القوة القاهرة، 

 .وميكن ربط هذا السبب احملدد بسبب قانوين أعم ينفي عدم املشروعية
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أليس من الضروري نقل املواد املتعلقة بالظروف النافية : وإذا كان األمر كذلك، فإن السؤال املطروح هو -٥٦
                    ً      ً                             ؟ وقد يتبني أن ذلك حال  معقدا  إىل حد ما لكنه إن مل يتخذ هذا ٣٥لعدم املشروعية إىل باب عام عند تنقيح املادة 

ما، رمبا يف الفصل األول، أن الظروف النافية لعدم اإلجراء، فقد يثبت أن من الضروري أن يبني يف مكان 
املشروعية تسري يف حالة عدم احترام االلتزامات املنصوص عليها يف الباب الثاين كما ينبغي أن ينص صراحة على 

وكما ذكر من قبل، تعترب . أن القواعد املتعلقة بالظروف النافية لعدم املشروعية تسري على االلتزامات باجلرب
والقواعد الواردة . تزامات الناشئة عن مسؤولية الدول التزامات دولية تسري عليها القواعد املتعلقة باملسؤوليةاالل

ويبدو أن . يف الباب الثاين تعترب بشكل ما قواعد أولية عندما يتعني تطبيق القواعد املنصوص عليها يف الباب الثاين
                                           ً       نامجة عن املسؤولية قد ال حتترم يف بعض احلاالت نظرا  لوجود املقرر اخلاص يتفق مع الرأي بأن االلتزامات ال

 .ومن الالزم بيان ذلك بوضوح يف الفصل األول. ظروف نافية لعدم املشروعية

أال وهي أن ) ب(٧ويف هذا السياق، ردد فكرة يعتز هبا على ما يبدو املقرر اخلاص أشري إليها يف الفقرة  -٥٧
ويف حني أن . قوق اجملين عليهم وليس يف شكل التزامات الدولة املسؤولةصيغة املشروع قد جاءت يف شكل ح

                   ً واملقرر اخلاص كان حمقا  . احلجج اليت ساقها املقرر اخلاص مقنعة للغاية، فإن بإمكانه أن يقدم بعض احلجج املضادة
ى احملاكم، من املستحسن     ً                                                          ً     ً    ً   متاما  يف قوله إنه يف ظل نظام مثل القانون الدويل الذي يعتمد اعتمادا  ضئيال  جدا  عل

 .ومع ذلك، فإن هناك أمرين يدعوان إىل االنزعاج بعض الشيء. التحدث عن االلتزامات

                                               ً                                       النقطة األوىل واألقل أمهية هي أن االلتزام سيظل فعليا  إذا مل تطلب أي دولة مضرورة أو أي عضو يف  -٥٨
تزام باجلرب ولكن ال يترتب على ذلك أي نتيجة إن فقد يقع على إحدى الدول بالفعل ال. اجملتمع الدويل ككل أداءه

ومع ذلك، هذه هي الطريقة اليت يعمل هبا نظام املسؤولية الدولية بأكمله وهذا أمر . مل يطالب أي شخص باألداء
وميكن بالطبع . أما األمر الذي يشغله فهو عدم ورود أي إشارة صرحية إىل الضرر يف أي مكان.             ًال يزعجه كثريا 

      ً         ً                                                   مكررا  تشري ضمنا  إىل الضرر ألهنا أحملت إىل اجملين عليهم لكن هذا ال يعترب نفس ٤٠ أو املادة ٤٠ن املادة تأكيد أ
وبالرغم أنه من املؤيدين املتحمسني ملوقف آغو بشأن حتمل املسؤولية الذي يستبعد الضرر من التعريف . الشيء

 فإنه يرى وجوب اإلشارة إىل فكرة الضرر عند - ٣ و١ وهو هنج أكده اعتماد املادتني -الفعلي للمسؤولية 
 من الباب ٣ويبدو أن هناك ضرورة إىل وجود حكم يعادل املادة . اخللوص إىل االستنتاجات فيما يتعلق باملسؤولية

يسبب هذا ) أ(                     ً               ً            كل فعل غري مشروع دوليا  يستتبع التزاما  باجلرب عندما : "األول قد تكون صيغته على النحو التايل
غري أن املقرر اخلاص قال إنه ال ". لشخص آخر من أشخاص القانون الدويل) ب(                ً     ً   غري املشروع دوليا  ضررا  والفعل

. يريد أي إشارة إىل الضرر الذي يلحق بشخص آخر من أشخاص القانون الدويل ولكن أن يشار فقط إىل دولة
شروع عن مسؤولية الدول وإمنا هو ويف هذه احلالة من الالزم أن يوضح يف مكان ما أن املشروع ليس جمرد م

ومن الضروري . وهذا أمر غري واضح متام الوضوح يف الوقت الراهن. مشروع عن مسؤولية الدول جتاه دول
فالضرر ال بد أن يكون قد وقع وال بد أن . ٤٠تدعيم فكرة الضرر يف مكان آخر من املشروع وكذلك يف املادة 

وقد . ٣وهناك ضرورة للتماثل مع املادة .  أمران خمتلفان متام االختالف         ً                        يكون شخصا  ما قد حلقه الضرر، لكنهما
 .                                                          ً                                حيسن إدراج حكم ال غىن عنه بشأن هذا املوضوع يف الباب الثاين مكررا  فيما يتعلق بإعمال مسؤولية الدول
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 يلزم إبداء                                                     ً                        ويف حني أن تقسيم املشروع احلايل إىل باب ثان وباب ثان مكررا  يعترب فكرة ممتازة، إال أنه -٥٩
ال يستهويه إذ إنه "                                              ًالنتائج القانونية لفعل الدولة غري املشروع دوليا "فعنوان الباب الثاين وهو . بعض التعليقات

الباب الثاين " (إعمال املسؤولية الدولية"كذلك فإن .                       ً                      ًينسحب على حد سواء أيضا  على الباب الثاين مكررا 
ورمبا .                            ً                                  ً اختاذ تدابري مضادة تعترب أيضا  نتيجة قانونية لفعل غري مشروع دوليا ، مبا يف ذلك إمكانية اللجوء إىل)     ًمكررا 

 ".اجلرب وااللتزام باألداء"                                       ً        ً     يكون من األفضل أن حيمل الباب الثاين عنوانا  تفصيليا  مثل 

                                            ً                                            ولقد كان من الالزم أن يشتمل الباب الثاين مكررا  على مواد بشأن احلماية الدبلوماسية وهي مسألة  -٦٠
وهرية إلعمال مسؤولية الدول عندما يلحق الضرر بشخص آخر غري أحد أشخاص القانون الدويل، لكنه مبا أن ج

                              ً      ً                                                        احلماية الدبلوماسية تعترب موضوعا  منفصال ، ال ميكن طرح مسألة إمكانية إدراجه مرة أخرى يف الباب الثاين 
اح مشروع نص يشري إىل احلماية الدبلوماسية ومع ذلك فإنه حيث املقرر اخلاص بقوة على النظر يف اقتر.      ًمكررا 
 .                                                                         ًواملكان الطبيعي إلدراج شرط من هذا القبيل هو الفصل األول من الباب الثاين مكررا ". مع عدم املساس"بعبارة 

  ٠٠/١٣ُ                  ر فعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦١٤اجللسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٣يوم األربعاء، 

 االسيد شوساي ياماد  :الرئيس

السيد إدريس، السيد آدو، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بايينا سوارس،  :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد  السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،

 السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غايا، السيد غالتسكي، السيد غوكو،
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد هافنر، السيد هي�كامتو، السيد كروفورد، السيد كوسوما 

 ـــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

  )A/CN.4/L.600؛ )٢(

 ]ن جدول األعمال م٣البند [

 )تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

           ً     ً                                 ً                                      وجه ترحيبا  حارا  إىل السيد إدريس، الذي انتخب حديثا  لعضوية اللجنة، ودعا أعضاء اللجنة إىل الرئيس -١
 .Add.1-4) و(A/CN.4/507مواصلة النظر يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص عن مسؤولية الدول 

                                                            ً           رئيس وقال إن دور اللجنة يف تدوين القانون الدويل وتطويره تدرجييا  يعد اليوم  شكر الالسيد إدريس -٢
 .أكثر أمهية مما كان عليه يف املاضي بسبب التطور املذهل لتكنولوجيات املعلومات والتجارة العاملية

ة الدولية، وذكر أن اللجنة درست أثناء السنوات األخرية مواضيع هامة، ال سيما إنشاء احملكمة اجلنائي -٣
ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، وحصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، ومسؤولية 

                  ً       ً                                                                  كما أهنا حققت تقدما  ملحوظا  فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهدات، واألفعال االنفرادية للدول، ومنع . الدول
وأضاف أنه ينوي املشاركة بنشاط يف أعمال اللجنة يف مجيع . دبلوماسيةاألضرار العابرة للحدود، واحلماية ال

جماالت القانون الدويل، وأنه يرى أنه يتعني عليها تناول مواضيع جديدة، ال سيما موضوع تكنولوجيات 
 .املعلومات

                                                        

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

   ).         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ٢٠٠٠      حولية           مستنسخة يف   ) ٢ (
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سي، استخدام                     ً                                                  أوضح يف البداية، ردا  على عضوين يف اللجنة يريان أنه ينبغي، يف النص الفرنالسيد بيليه -٤
 تستخدمان كالمها بنفس املعىن باللغة préjudice وdommage، أن كلميت dommage ال كلمة préjudiceكلمة 

 .الفرنسية يف القانون الدويل

                                    ً                           بشأن التقرير الثالث للمقرر اخلاص قائال  إنه يرى أن الباب الثاين من ) ٢٦١٣اجللسة (وواصل مالحظاته  -٥
والواقع أن املقرر اخلاص . حلالية، غري موفق إذا ما قورن بالباب األول املوفق بالتأكيدمشروع املواد، بصيغته ا

 من تقريره إىل أن ٨وذكر أن املقرر اخلاص قد أشار يف الفقرة . يعترف بضرورة إعادة النظر يف الباب الثاين بتعمق
فهو يرى . وقال إنه ال يؤيد هذا الرأي. الباب الثاين صيغ على أساس تقارير مفصلة ودقيقة للمقرر اخلاص السابق

                  ً                             رويس، قد أمهل كثريا  اجلوانب التقنية للجرب، ولذلك �يف الواقع أن املقرر اخلاص السابق، السيد غايتانو أراجنيو 
فإنه يتمىن بشدة أن يدرج املقرر اخلاص احلايل، يف الفصل الثاين من الباب الثاين بوجه اخلصوص، مواد تتسم بقدر 

 وهو يعين بوجه اخلصوص - الدقة والتفصيل عن أشكال وطرائق اجلرب، ال سيما فيما يتعلق مبوضوعه أكرب من
 وطرائق حساب التعويض والفوائد احملتملة الواجب دفعها، وهي أمور ال يتطرق -التعويض عن الكسب الفائت 

أن تدفع فوائد كما أهنا حباجة إىل والواقع أن الدول حباجة إىل معرفة مىت ينبغي عليها . إليها املشروع احلايل
 من التقرير ١٩                             ً                                ولذلك، فإن األحكام األكثر تفصيال  اليت وعد املقرر اخلاص هبا يف الفقرة . توجيهات عامة حلساهبا

 .ستحظى بالترحيب

ل ، ب٤٠وفيما يتعلق مبسألة اجلرب يف حالة التعددية، ال تعدد الدول املضرورة، الذي متت دراسته يف املادة  -٦
 من التقرير، أشار السيد بيليه ٣٧ إىل ٣١                                ً                          تعدد مرتكيب الفعل غري املشروع دوليا  الذي متت دراسته يف الفقرات 

وترد أدناه دراسة تفصيلية للحالة اليت تتسبب فيها أفعال : ٣٧فقد جاء يف الفقرة . إىل عدد من أوجه النقص
سة من هذا القبيل ومل يتم التعمق يف هذه املسألة يف بقية ولكن مل ترد يف التقرير درا. متعددة لعدة دول يف الضرر

ولذلك أعرب السيد بيليه عن أمله يف أن يتناول املقرر اخلاص املشكلة اهلامة املتمثلة يف املسؤولية التضامنية . التقرير
ية، كما يتضح من والواقع أن األمر يتعلق مبشكلة ملموسة بالغة األمه. أو املسؤولية املشتركة يف القانون الدويل

األنشطة العسكرية وشبه  وقضية تيمور الشرقية                        ً                              القضايا اليت درستها مؤخرا  حمكمة العدل الدولية، مثل قضية 
فال بد يف مشروع مواد يتعلق مبسؤولية الدول من الرد بوضوح، يف املواد نفسها، . العسكرية يف نيكاراغوا وضدها

ن هناك يف القانون الدويل فرق بني املسؤولية املشتركة واملسؤولية التضامنية على السؤال املتمثل يف معرفة ما إذا كا
 .على سبيل املثال

 من تقريره عن التزام ٥٣ و٥٠ و٣٩     ً                                             وأخريا  الحظ السيد بيليه أن املقرر اخلاص حتدث يف الفقرات  -٧
". مشتقة"أو نتيجة " مشتق"م فمن األصح التحدث عن التزا. مبعىن غري دقيق يف رأيه" ثانوية"أو نتيجة " ثانوي"

فقانون املسؤولية كله يتكون من قواعد ثانوية، والقواعد املنطبقة على املسؤولية هي، من الناحية االفتراضية، 
ومع ذلك، ال فائدة من القول إن نتائج انتهاك ما هي نتائج ثانوية؛ فهي نابعة من قواعد ثانوية، وهي . ثانوية

لتوضيح، من املرغوب فيه أن يتجنب، يف التعليق على املواد، استخدام كلمات تعقد      ً      وحرصا  على ا. مشتقة منها
 .األمور دون فائدة
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 ال تشكل بالنسبة له ٣٦وانتقل إىل النظر يف مشاريع املواد اليت اقترحها املقرر اخلاص، فقال إن املادة  -٨
                         ًًً           اجلتها يف الباب الثاين مكررا    من املشروع إال أنه يبدو له، كما ذكر باألمس، أن املسائل اليت متت مع. مشكلة

         ً     ً                                             ً                                            تشكل أيضا  جزءا  من النتائج املترتبة على أفعال غري مشروعة دوليا ، رمبا باستثناء التدابري املضادة اليت حتدث نتيجة 
تجاج وباملقابل، فإن إمكانية االح. وهي نتائج مشتقة إىل حد ما. عدم اجلرب أو عدم الكف أو عدم تنفيذ التزام ما

                                                               ً                           ً    باملسؤولية، اليت يتصورها الفصالن األول والثالث من الباب الثاين مكررا ، تشكل على وجه التحديد جزءا  من 
                                                      ً               وقال إن املشكلة اليت أثارها بشأن عنوان الباب الثاين مكررا  تكمن بالتايل يف .                              ًنتائج األفعال غري املشروعة دوليا 

 .٣٦صياغة املادة 

 من التقرير وأنه يرى أهنا تبعث ٥٠    ً                       ً          كررا  معروضة بطريقة جيدة جدا  يف الفقرة  م٣٦وأضاف أن املادة  -٩
" شراء"والواقع أنه ال جيوز أن يكون يف مقدور الدولة ): ج(٥٠على الرضا، وخاصة للسبب املشار إليه يف الفقرة 
 .فعل غري مشروع أو تصرف خيالف القانون الدويل

. ء إزاء االلتزام العام بتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرارومع ذلك أعرب عن ارتيابه بعض الشي -١٠
وذكر أنه ال يعترض على هذا .                     ً                                                  وقال إن من الصعب جدا  حتويل هذه الفكرة، اليت تبدو له جمردة للغاية، إىل واقع

 إذا قررت اللجنة     ً          وأيا  كان األمر،.                           ً                                         ًاحلكم، الذي ال يرتكز إال قليال  إىل القانون الدويل، لكنه يشك يف كونه واقعيا 
ٍ                                               مكررا ، فينبغي عندئذ  حتديد احلالة اليت يكون فيها هذا االلتزام املزعوم ٣٦من املادة ) ب(٢االحتفاظ بالفقرة               ً      

 .     ً       قائما  بالفعل

اليت حتيل " املواد الالحقة"      ً                                    مكررا  تبدو بشكل أويل ممتازة، شريطة أن تشري ٣٧وأردف يقول إن املادة  -١١
فينبغي معاجلة .                                ً                            ىل احلاالت اليت يكون فيها اجلرب واجبا  على أساس املشاركة أو التضامنإليها إشارة واضحة إ

 .مسألة املسؤولية املشتركة أو التضامنية يف املواد ال يف التعليقات وحدها

ت فكما يتبني من الفقرا. ، قال إنه أقل ريبة من املقرر اخلاص فيما يتعلق بفائدهتا٣٨وفيما يتعلق باملادة  -١٢
 ال تنص على أن النتائج العامة اليت ٣٨ من التقرير، تناول املشروع مجيع النتائج العامة؛ لكن املادة ٦٥ و٦١ و٦٠

ال ينص عليها مشروع املواد هي اليت تظل خاضعة للعرف، بل تنص على أن القواعد العرفية تظل منطبقة يف 
                                  َّ         أي مشروع مواد أن حيال إىل العرف ليوض ح على حنو ومن املعقول يف . احلاالت اليت ال يتصورها مشروع املواد

ولذلك يرى السيد بيليه ضرورة االحتفاظ . جيد بأن مشروع املواد هو على كل حال ليس جمرد مشروع تكميلي
وأعرب عن أمله يف أن يبذل املقرر اخلاص كل ما يف . هبذه املادة، ال سيما وأن للباب الثاين أوجه نقص كثرية

. أوجه النقص هذه، لكنه يشك يف أن ينجح املقرر اخلاص يف تقنني كل شيء وتغطية مجيع احلاالتوسعه لتدارك 
واستدرك يقول إنه يؤيد املقرر اخلاص يف ضرورة إدراج هذه املادة يف . ٣٨ولذلك، من احلكمة االحتفاظ باملادة 

 .الباب العام ألن املبدأ الذي تنص عليه ينطبق على جممل مشروع املواد
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وبذلك . رجا أعضاء اللجنة أن تقتصر تعليقاهتم على املواد األربع األوىل) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -١٣
يصبح باإلمكان، وعلى غرار ما قام به السيد بيليه، إحالة هذه املواد بسرعة إىل جلنة الصياغة بعد االنتهاء من 

 .النظر فيها

                                                ً     التقرير شائك للغاية، فإن عمل املقرر اخلاص مفيد جدا  ألنه          ً              قال نظرا  إىل أن موضوع السيد براونلي -١٤
          ً                       ً           وأضاف قائال  إنه حيرص على اإلعراب أوال  عن تأييده . يسمح بتحديد بارامترات وبفهم املشاكل على حنو أفضل

 . القتراح املقرر اخلاص بشأن موضع املواد وضرورة إضافة باب رابع

شروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول يثري بالنسبة له، يف هذه املرحلة، واستدرك يقول إن الباب الثاين من م -١٥
فهو يرى أن القواعد األولية حتدد بالضرورة سواء على املستوى الفقهي أو . بعض املشاكل ذات الطابع العام

. ضرر غري املباشرمستوى إعمال القانون، مضمون املبادئ املتعلقة باجلرب، سواء تعلق األمر بالتعويض أو الرد أو ال
وال يعين ذلك أنه ينبغي جتنب تناول مسألة اجلرب، . وهلذا السبب ينبغي للجنة توخي بالغ احلذر عند صياغة املواد

بل يعين أنه ينبغي السهر على عدم صياغة ووضع قواعد تبدو وكأهنا قواعد عامة، يف حني أن األمر يتعلق يف الواقع 
                                  ً                                  وهلذا السبب يرى السيد براونلي، خالفا  للسيد بيليه، أنه ينبغي للجنة جتنب . ياريمبجرد تعداد طرائق اجلرب االخت

ويف إطار اجلرب بوجه عام، يرى أن الرد ليس بالطبع نتيجة عامة لفعل غري مشروع، لكنه يشكل . التعمق يف املسألة
ولإليضاح، . اآلخر القواعد األولية   ً         ً                                                          جربا  اختياريا  يتوقف تطبيقه على السياق الذي يتم النظر فيه والذي حتدده هو 

أثار السيد براونلي مسألة مشروعية أو عدم مشروعية مصادرة املمتلكات األجنبية من قبل دولة ما أو نزع 
    ً                                    فمثال ، إن نزع امللكية بسبب املنفعة العامة، . فيمكن أال يكون نزع امللكية غري مشروع إال حتت شرط. ملكيتها

ومن ناحية أخرى، ميكن . كن أن يصبح غري مشروع يف حالة عدم تقدمي تعويض مناسباملشروع للوهلة األوىل، مي
                                                          ً                                     أن يكون نزع امللكية غري مشروع يف حد ذاته إذا كانت دوافعه، مثال ، قائمة على اعتبارات عنصرية واضحة أو 

 عدم التعويض ال يشكل ويف هذه احلالة، فإن.                     ً                                    إذا كان يشكل انتهاكا  للمبادئ األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان
ولذلك من احملتمل أن يكون الرد هو شكل اجلرب املنطبق على احلالة .          ً                      ً   إال تفاقما  لعدم املشروعية، ال شرطا  هلا

، أي السياق "جغرافيا القواعد األولية"                            ً    ويف حاالت أخرى، من الواضح متاما  أن . الثانية، ال على احلالة األوىل
وال متلك اللجنة ما . مح بتحديد ما إذا كان التعويض أو الرد يشكل اجلرب املناسبالقانوين الدقيق للقضية، ستس

ولذلك يتعني . يكفي من الوقت لوضع قائمة باحلاالت اليت ينبغي فيها أن يتخذ اجلرب شكل رد ال شكل تعويض
شكل من أشكال اجلرب       ً                       ً             مكررا  للتأكد من أهنا تعين ضمنا  أن الرد هو ٣٧على اللجنة أن تدرس بدقة صيغة املادة 

 .وينبغي أن يوضح ذلك يف التعليق إذا اقتضى األمر. املطبق بوجه عام

 ٣٧وأردف يقول إن هناك مسألة مرتبطة بصورة مباشرة باملشكلة العامة للجرب املنصوص عليه يف املادة  -١٦
وكان املقرر . لقراءة األوىل املعتمدة يف ا٤١     ً                                                 مكررا ، وهي وقف الفعل غري املشروع، الذي مت تناوله يف املادة 

 من تقريره إىل أن الكف عن الفعل غري املشروع املستمر ٥٠                ً                            اخلاص على حق متاما  عندما لفت االنتباه يف الفقرة 
ومن هذا املنظور، فإنه ليس نتيجة ثانوية النتهاك . ميكن اعتباره أنه يتوقف على االلتزام باالمتثال للقاعدة األولية

                                              ً           ومع ذلك، قال إن املقرر اخلاص عرض فيما بعد أسبابا  عملية تربر . مكان له يف مشروع املوادالتزام دويل وال 
                        ً ولألسف، فإن ذلك مل يوجد حال  . إدراج الكف عن الفعل غري املشروع يف الباب الثاين من مشروع املواد
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ن تطالب احملكمة، يف شكل للمشكلة املتعلقة باملضمون، وهي أنه خارج النطاق القضائي احملض الذي جيوز فيه أ
، ال ميكن ربط )األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدهاكما يف قضية (عن الفعل " بالكف"أمر، 

إال من خالل صيغة "                                       ًالنتائج املترتبة على فعل غري مشروع دوليا " ب  - يف القانون الدويل العمومي -هذا املفهوم 
الكف عن فعل غري " السيد براونلي أنه ينبغي على أي حال جتنب التحدث عن ولذا، يرى. مصطنعة إىل حد ما

                                                                         ً    ال لكون الفعل غري املشروع املستمر يف حد ذاته صعب التحديد واملعاجلة فحسب، بل أيضا  ألن ". مشروع مستمر
 .نفس االلتزام بالكف ينطبق إذا تعلق األمر بسلسة من األفعال اليت حتدث بشكل فوري

فال ميكن بالطبع .                ً                                                    مبسألة اجلرب أيضا  مسألة الصلة السببية والقصد من وراء الفعل غري املشروعوترتبط -١٧
                                                                                            ً    اعتبار درجة مسؤولية الدولة املرتكبة لالنتهاك هي نفسها عندما يكون ارتكاب الفعل غري املشروع متعمدا  أو 

 القواعد األولية وينبغي جتنب إبداء              ً                       ولكن هنا أيضا  يتعلق األمر مباشرة مبجال. عندما ينجم عن جمرد إمهال
 ".شاملة"        ُ                تأكيدات ي راد هبا أن تكون 

 إىل ٥٣     ً                                                                                وأخريا ، وفيما يتعلق بالتأكيدات والضمانات بعدم التكرار اليت تناوهلا املقرر اخلاص يف الفقرات  -١٨
إن هذه املفاهيم تبدو وقال .  من تقريره، تساءل السيد براونلي عن مكاهنا الفعلي يف املمارسة احلالية للدول٥٩

وحىت لو مت قبوهلا من حيث املبدأ، فإن . له، يف الواقع، وكأهنا موروثة مباشرة عن دبلوماسية القرن التاسع عشر
وذلك ال .                                                                        ً               مدى صلتها باملوضوع وإمكانية تطبيقها يف العصر احلايل يتفاوتان إىل حد كبري تبعا  للسياق القانوين

ه املسائل يف إطار اجلرب بل ينبغي السهر على صياغة األحكام ذات الصلة بعبارات يعين أنه ينبغي عدم تناول هذ
 .         ً          ًمرنة جدا  وعامة جدا 

                                          ً                    ًُ                      قال إنه ال يود أن تعتمد اللجنة بسرعة نصوصا  مل توضح بعناية، حرصا   منها على إمتام النظر السيد سيما -١٩
وأضاف أن مشاريع املواد . ٢٠٠١الثالثة واخلمسني، عام يف مشروع املواد يف القراءة الثانية من اآلن وحىت دورهتا 

                                                                ً                                 املدرجة يف الباب الثاين واليت مت اعتمادها يف القراءة األوىل مل تدرس مطلقا  بنفس العناية اليت درست هبا مشاريع 
وجه املواد املدرجة يف الباب األول، وأنه ينبغي أن تناقش مسألة انتهاك االلتزامات املتعددة األطراف على 

ومن األفضل بالطبع أن . وبالنسبة لصياغة التعليقات، قال إهنا ال تزال يف مرحلة النشوء. اخلصوص مناقشة متعمقة
                                                                            ً    ً             ميتد النظر يف مشاريع املواد إىل فترة اخلمس سنوات اجلديدة الستكماهلا بطريقة مرضية حقا  بدال  من تكرار ما 

ختتتم أعماهلا يف الدورة القادمة فإنه سيتعني عليها أن تقدم وإذا أرادت اللجنة أن . حدث يف القراءة األوىل
أغسطس حيث ستكون الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة هي الفرصة األخرية /      ً     ً     مشروعا  كامال  يف آب

ل املتاحة هلا للحصول على تعليمات من اللجنة السادسة بشأن عدد كبري من املسائل احليوية اليت ال تزال معلقة، مث
وال ينبغي االستعجال يف البت يف هذه املسائل ألهنا . تعدد الدول املضرورة والتدابري املضادة وتسوية املنازعات

وأضاف أن املقرر اخلاص أوضح من جديد، عند تقدمي تقريره، التقابل القائم بني مشاريع املواد . تتسم بأمهية كبرية
 الذي يعرض القواعد الثانوية العامة املتعلقة -رجة يف الباب األول املدرجة يف الباب الثاين ومشاريع املواد املد

                            ً                    وحىت لو كان هذا التقابل فعليا  وكانت جمموعتا املواد ". متقابلة" عندما أشار إىل املواد وكأهنا -مبسؤولية الدول 
                    ً فإذا قررت اللجنة مثال  . متقابلتني فينبغي جتنب التوصل إىل استنتاجات ميكن أن يتضح فيما بعد أهنا سابقة ألواهنا

 قد يؤدي - وهو أمر ينبغي يف رأيه أن متتنع اللجنة عن القيام به -إدراج الدفع بعدم تنفيذ العقد يف املشروع 
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للقواعد إىل قيام كل دولة بإعفاء الدول األخرى على سبيل املعاملة باملثل من مجيع هذه " االنعكاسي"الطابع 
 .القواعد

                                 ً                                                   لطريقة املتبعة، قال إنه يشاطر أيضا  السيد بيليه رأيه يف مدى مالءمة إعادة النظر يف النظام وفيما يتعلق با -٢٠
وفيما يتعلق باملواد حبصر املعىن ومبا اقترحه .                                                              ًاملتمثل يف القيام، بصورة منهجية، باعتماد باب ثان وباب ثان مكررا 

                                         ً      بالنسبة له مشكلة وإنه ال يعترض بدوره أيضا  على  ال تثري٣٦املقرر اخلاص من صياغات جديدة هلا، قال إن املادة 
 وإن كان هناك احتمال يف أن يصبح من الضروري، يف هناية األمر، إعادة النظر يف ٤٢ من املادة ٣حذف الفقرة 

ابري والواقع أنه ينبغي،ال حمالة، التفكري بتعمق أكرب يف مشكلة تناسب التد. املسألة برمتها يف إطار التدابري املضادة
ويفكر السيد سيما يف هذا الصدد بوجه اخلصوص يف . املضادة أو القيود اليت يفرضها عليها احترام حقوق اإلنسان

 .ما يترتب على العقوبات اليت فرضها جملس األمن على العراق من نتائج على الشعب العراقي

م الكف الوارد يف مشروع املواد                         ً                                   وأردف يقول إنه يؤيد أيضا  اقتراح املقرر اخلاص القاضي بنقل مفهو -٢١
     ً                            وخالفا  للسيد براونلي والسيد بيليه . وإدراجه يف املقدمة وإقامة صلة بني التأكيدات والضمانات بعدم التكرار

اللذين أعربا عن شكوكهما إزاء مدى مالءمة إدراج هذين املفهومني األخريين يف املشروع، فهو يرى أنه ميكن 
           ً                                                               بالتأكيد حمال  هلما يف السياق القانوين واقترح أن يعود املقرر اخلاص يف هذا الصدد إىل هلذين املفهومني أن جيدا 

 من قانون التجارة اخلارجية ٣٠١قرار الفريق اخلاص املعين بتسوية نزاعات منظمة التجارة العاملية بشأن املادة 
 بشكل يسمح بارتكاب انتهاكات                                      ًوذكر أنه إذا كان تشريع دولة ما موضوعا . )٣(١٩٧٤ للواليات املتحدة لعام

وقال إنه يوافق على .                                      ً                                              متكررة للقانون الدويل، فمن املنطقي متاما  أن تقدم هيئة قضائية دولية ضمانات بعدم التكرار
. فضفاضة للغاية وأهنا قد تترك ثغرات، ال سيما فيما يتعلق باإلشارة إىل القانون الداخلي" عند االقتضاء"أن عبارة 

، "إذا اقتضت الظروف ذلك"جبملة " عند االقتضاء" عن مجلة ٤٦أحد احللول يف االستعاضة يف املادة ورمبا متثل 
 .على النحو الذي اقترحته اجلمهورية التشيكية يف اللجنة السادسة

  املتعلقة بتطبيق القانون الدويل العريف ميكن حلها، يف رأيه،٣٨وأردف يقول إن املشكلة اليت تثريها املادة  -٢٢
                                                                                     ً ميكن االحتفاظ باملضمون العام هلذه املادة شريطة اإلشارة ال إىل أحكام الباب الثاين وحدها بل أيضا  : بطريقتني

    ً                            وفضال  عن ذلك، يكون هلذا احلكم مكان . إىل أحكام الباب األول من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول
   ً                                            الفا  للمقرر اخلاص، يرى السيد سيما أن من املفيد أن وخ. أنسب يف الديباجة، كما هو احلال يف اتفاقيات أخرى

 . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٣                                            ً        يضاف يف هذه املادة شرط وقائي ميكن أن يسترشد مثال  باملادة 

      ً                                    حاليا ، فإن السيد سيما حيرص على إبداء بعض ٤٠وعلى الرغم من توصية الرئيس بإرجاء النظر يف املادة  -٢٣
 ٤٠وقال إن املادة .                             ً                                            ة فيما يتعلق هبذه املادة، خوفا  من أال تتاح أمامه فرصة للعودة إليها فيما بعدالتعليقات األولي

                                                        

 WTO, report of the Panel on United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974     انظر   ) ٣ (

(document WF/DS152/R of 22 December 1999) ؛ وهي مستنسخة يف                ILM, vol. XXXIX (March 2000), p. 452.  
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وكتعليق أويل، فإنه ال يشعر باالرتياح للنهج . تتعلق باحلق يف االحتجاج بالنتائج املترتبة على مسؤولية الدول
 بوجه ٤٠            ً                     نه يصعب كثريا  النظر يف موضوع املادة التدرجيي الذي اتبعه املقرر اخلاص يف املوضوع قيد البحث أل

مناسب دون معرفة كيف سرياعي املقرر اخلاص تعدد الدول املضرورة عند تناوله األساليب املختلفة للجرب، وبوجه 
 من التقرير الثالث ١١٦ الوارد يف الفقرة ٢وقدم املقرر اخلاص يف اجلدول . خاص فيما يتعلق بالتدابري املضادة

فيشار يف البند األخري من .                                               ً             للنظام املقترح، ولكن مل يقدم هذا امللخص بوضوح حال  جلميع املشاكل     ًملخصا 
ويتحدى من جانبه .          ً                                                                  اجلدول مثال  إىل إمكانية اختاذ تدابري مضادة باالتفاق بني الدول األطراف، يف ظروف معينة

امل على توقيع جزاءات أو اختاذ تدابري مضادة بعد                            ً      ً                      أعضاء اللجنة يف أن جيدوا مثاال  واحدا  توافق فيه مجيع دول الع
           ً                                                           كذلك، ووفقا  هلذا البند، جيوز جلميع الدول اللجوء إىل التدابري املضادة يف حالة . انتهاك التزام يف مواجهة الكافة

ر اجمللس     ّ                                                             وتذك ر اجلملة اليت استخدمها املقرر اخلاص بالوصفة السحرية الواردة يف قرا. االنتهاكات اجلسيمة الثابتة
، وهي سابقة مؤسفة بشكل ما، حيث ١٩٧٠مايو / أيار٢٧املؤرخ يف ) ٤٨-د (١٥٠٣االقتصادي واالجتماعي 

 .                                                    ً                 تبني أهنا عملية مرهقة للغاية وذات بعد سياسي يصل أحيانا  إىل مرتبة االحتيال

الرتياح ولكن، مرة  تدعو إىل ا١٩ويف رأيه أن مالمح النظام اجلديد الذي استعيض به عن مشروع املادة  -٢٤
وال يزال مفهوم القواعد اآلمرة ومفهوم االلتزامات يف مواجهة . أخرى، مالمح النظام فقط هي الظاهرة حىت اآلن

وال يسعه يف هذا السياق، بعدما حاول املقرر .                                                          ًالكافة، كما قال السيد براونلي بأسلوب جمازي، يف املرأب تقريبا 
يغلق باب هذا املرأب بإحكام، إال أن يعترب اضطرار املقرر اخلاص إىل الدفاع  أن تيمور الشرقيةاخلاص يف قضية 

 .                                                      ً                         عن هذين املفهومني وإىل تطبيقهما يف سياق مسؤولية الدول نوعا  من أنواع العدالة اجلزائية

                                                                                      ً وقال إن الغموض الذي يكتنف مفهومي القواعد اآلمرة وااللتزامات يف مواجهة الكافة قد يكون حمتمال   -٢٥
ولذلك بقيت السيارة حىت اآلن يف . يف قانون املعاهدات حيث عزلت آثارمها واتفق على بعض اإلجراءات الوقائية

ومن . ولكن مسؤولية الدول مركبة أشد خطورة بكثري وهي، بشكل ما، االختبار احلقيقي هلذين املفهومني. املرأب
املقرر اخلاص قد ابتعد اآلن عن دوامة تثبيت املسؤولية جانبه، فإنه يوافق على االجتاه العام للتقرير؛ ويبدو أن 

ال يتمتع مبركز املدعي، كما ابتعد عن العقبة اليت نتجت عن منح احلقوق " جمتمع دويل"املتعددة األطراف جتاه 
 . للكافة بسخاء، بصرف النظر عن مدى االقتراب من انتهاكات القانون الدويل

وملا كان املقرر اخلاص قد وجه انتقادات .       ً                  منفذا  هلذا امليدان الصعب يعترب٤٠وقال إن مشروع املادة  -٢٦
 ٤٠ بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل، فإنه ميكنه بدوره أن يوجه بعض االنتقادات للمادة ٤٠مسهبة إىل املادة 

لعيب األول ببنية هذه ويتعلق ا. فينطوي مشروع املادة اجلديد على عدة عيوب.      ً                       مكررا  اليت اقترحها املقرر اخلاص
وال توجد .              ً          ال يتطابق متاما  مع مضموهنا" حق الدولة يف االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى"فعنوان هذه املادة . املادة

والشروط اليت تكون " الدولة املضرورة"صلة منطقية بني الفقرتني األوليني اللتني تتناوالن على التوايل تعريف 
غري أن مفهومي الدولة املضرورة والدولة اليت . يف الوفاء بالتزام دويل هي طرف فيه" ةمصلحة قانوني"للدولة فيها 

وينبغي أن يؤخذ مفهوم . إهنما ينتميان إىل فئتني خمتلفتني. تكون هلا مصلحة قانونية ال ينتميان إىل فئة واحدة
لقانون هو الذي حيمي املصلحة وبالتايل فا: مبعين أوسع من املعىن الذي أعطاه له املقرر اخلاص" املصلحة القانونية"

 شركة برشلونةولذلك فإن تفسريه للحكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية . تتحول املصلحة إىل حق
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من هذا احلكم ما يستفاد منه ) ٩٧الفقرة  (٣٢وليس هناك يف الصفحة .            ً                   خيتلف جوهريا  عن تفسري املقرر اخلاص
 .  التفسري الصحيحأن تفسري املقرر اخلاص هو

فلماذا ال نقضي على أساس املشكلة .            َّ   باقتراح بن اء٤٠وقال إنه يود أن خيتتم تعليقه على مشروع املادة  -٢٧
" الضرر"كأساس قانوين لالحتجاج مبسؤولية الدولة؟ ويف رأيه أن مفهوم " الضرر"            ً          ونتخلص هنائيا  من مفهوم 

وبلغ توسيع نطاق ". اخلسارة"عىن اآلن شأنه شأن مفهوم كأساس ملا سلف أصبح عدمي اجلدوى وعدمي امل
   ً                      حدا  ميكن معه القول بأن كل " الضرر"الذي اقترن بتوسيع مماثل لنطاق " اخلسارة القانونية"ليشمل " اخلسارة"

ولذلك .  وهذه النتيجة منافية للعقل-               ً                                               شخص يعترب مضرورا  بشكل أو بآخر عند وقوع أي انتهاك للقانون الدويل 
      ً                                   مكررا  مع االستعاضة عن العبارة االستهاللية ٤٠ يقترح اإلبقاء على العنوان الذي اقترحه املقرر اخلاص للمادة فإنه

، [...]"ألغراض مشروع املواد هذا، حيق للدولة االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى إذا : " بالعبارة التالية١للفقرة 
 . بالصيغة اليت اقترحها املقرر اخلاص١من الفقرة ) ب(و) أ(وميكن بعد ذلك اعتماد الفقرتني الفرعيتني 

وعالوة على ذلك، وألغراض مشروع املواد هذا، جيوز للدولة : " بالعبارة التالية٢وميكن أن تبدأ الفقرة  -٢٨
تان على أن تليها الفقرتان الفرعي:"                                                     ً     ً               أن حتتج بنتائج معينة مترتبة على أفعال غري مشروعة دوليا  وفقا  للمواد التالية

 . بالصيغة اليت اقترحها املقرر اخلاص٢من الفقرة ) ب(و) أ(

                  ً       ً                             وقال إنه سيقدم نصا  كتابيا  هلذا االقتراح ملناقشته يف اجللسة .      ً      وفقا  لذلك٤١وميكن تعديل نص املادة  -٢٩
 .القادمة املتعلقة هبذا املوضوع

ة لطلب الرئيس امتنع هو والسيد بيليه عن                     ً                      أثار نقطة نظام ملفتا  االنتباه إىل أنه استجابالسيد براونلي  -٣٠
     ً                   ونظرا  لتجاوز السيد سيما . ، رغم أن لديهما الكثري مما يودان التحدث عنه بشأن هذه املادة٤٠التطرق إىل املادة 

                             ً  أو أن يؤكد بعبارات أكثر حزما  ٤٠هذه التوصية، فإنه يطلب إىل الرئيس إما أن يفتح باب املناقشة بشأن املادة 
 .يته بعدم التعليق على هذه املادة يف الوقت احلاضرعلى توص

 . مل تناقش يف الواقع من حيث املضمون٤٠الحظ أن املادة ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٣١

 أشار إىل أنه ستتاح أمام أعضاء اللجنة فرصة ملناقشة هذه املادة بصورة متعمقة يف حينه، لكنه الرئيس -٣٢
 .٣٨      ً   مكررا  و٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦ الوقت احلاضر على مناقشة املواد دعاهم إىل أن يقتصروا يف

 هنأ املقرر اخلاص على تقريره الثالث املمتاز وقال إنه يؤيد جممل ما ورد فيه، ال سيما فيما السيد غايا -٣٣
يف الباب                                    ُ      كما أنه يؤيد اقتراح املقرر اخلاص بأن ي عتمد . يتعلق باالقتراح بإعادة تنظيم مضمون مشروع جديد

إال أنه . الثاين، على غرار ما مت يف الباب األول، منظور الدولة اليت تتحمل مسؤولية وليس منظور الدولة املضرورة
يرى مع ذلك ضرورة توسيع نطاق مشروع املواد ليشمل دراسة مجيع احلاالت اليت تكون فيها الدولة مسؤولة، 

     ً                           ونظرا  لعبء العمل امللقى على عاتق . لية الدولة جتاه دول أخرىدون االقتصار على احلاالت اليت تنشأ فيها مسؤو
ولكن إذا اعتمدنا رأي املقرر اخلاص القائل إن انتهاكات حقوق . اللجنة، فإهنا قد تفكر يف االكتفاء هبذه احلالة
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كن التغاضي عن                                                             ً                       اإلنسان أو انتهاكات مبدأ تقرير املصري ال تضر الدول وحدها بل أيضا  األفراد أو الشعوب، فال مي
وذلك ميس االلتزامات ذاهتا اليت تقع على عاتق الدولة املسؤولة بسبب الفعل غري . حالة الشعوب يف مشروع املواد

          ً                                         ً      ً      ً                   ولذلك، مثال ، إذا طلب فرد انتهكت حقوقه األساسية تعويضا  ال ردا  عينيا ، فإنه حيسن عدم متكني .             ًاملشروع دوليا 
وعند وصف نتائج الفعل غري املشروع، ال ميكن جتنب مراعاة حالة . يه الردالدول من أن تصر على أن يفرض عل

مجيع األطراف اليت تضررت يف إطار القانون الدويل، سواء تعلق األمر بالدول أم باملنظمات الدولية أم بالكيانات 
.  غري الدولةولذلك ليس من الضروري التحديد بشكل أدق مىت تضرر فرد ما أو كيان ما. األخرى أو األفراد

 .فاألمر يتعلق هنا مبسألة تتصل بالقواعد األولية وال حاجة إىل تسويتها بالتفصيل يف مشروع املواد

      ً                                                             مكررا ، قال إنه مييل إىل تأييد االقتراح البارع املتمثل يف ضم التأكيدات ٣٦وفيما يتعلق باملادة  -٣٤
ترح، فيما يتعلق بالتأكيدات والضمانات، الذهاب إىل وإن املقرر اخلاص يق. والضمانات بعدم التكرار إىل الكف

وهذا االقتراح قدمه مرة . أبعد من املشروع األول واالعتراف بأن طبيعة االلتزام املنتهك تكتسي بعض األمهية
وميكن يف بعض احلاالت، أال تكون . )٤(                               ً                           أخرى السيد بيليه وهو مندرج أيضا  يف مالحظات اجلمهورية التشيكية

التأكيدات ضرورية لعدم وجود أي احتمال للتكرار، يف حني، على عكس ذلك، قد يكون االحتمال مثل هذه 
    ً                              فمثال ، يف حالة ارتكاب حكومة ما جرمية .      ً                                                     قائما  يف حاالت أخرى، إذا تعلق األمر بأفعال غري مشروعة أقل أمهية

                          ً د احتمال كبري ألن ترتكب جمددا  اإلبادة اجلماعية واستمرارها يف احلكم، ميكن االفتراض بصورة معقولة وجو
               ً     ً                                                      وسيكون ذلك سببا  جيدا  ملطالبة هذه احلكومة بتقدمي تأكيدات أو ضمانات بعدم تكرار . أفعال إبادة مجاعية

ولكن ميكن أن حيدث استبدال هذه احلكومة حبكومة أخرى تقدم من جانبها مجيع الضمانات املطلوبة . تصرفها
فالدولة تكون قد ارتكبت الفعل غري املشروع، لكن مطالبتها بضمانات تكون . نفيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسا

ومن جهة أخرى، إذا افترضنا أن خطر التكرار قد يوجد فيما يتعلق بانتهاكات ثانوية، . بال فائدة ألن اخلطر زال
ة احتمال التكرار، من فرمبا كان باإلمكان إقامة عالقة يف النص بني التأكيدات أو الضمانات بعدم التكرار ودرج

خالل توضيح ذلك يف التعليق بسرد املثال الذي ساقه السيد سيما بشأن استمرار سريان تشريع بعد ارتكاب فعل 
                                ً                           وإذا كان هناك احتمال للقيام جمددا  بتطبيق تشريع يؤدي إىل ظهور . غري مشروع ناجم عن تطبيق ذلك التشريع
                                                   ً          ول على إلغاء ذلك التشريع الذي ال يشكل يف حد ذاته سببا  للفعل غري فعل غري مشروع، فمن املعقول أن تصر الد

 .املشروع

      ً                                                                    مكررا ، قال إن من املناسب أن تعكس هذه املادة الفكرة الواردة يف التعليق واليت ٣٧وفيما يتعلق باملادة  -٣٥
ترتبة على انتهاك ما إىل اجلرب أثارها املقرر اخلاص يف عرضه واملتمثلة يف أنه ال ينبغي أن تؤدي مجيع النتائج امل

ورمبا كان من الواجب، . الكامل بل ينبغي أن يقتصر تقدمي اجلرب الكامل على النتائج املباشرة أو الفورية لالنتهاك
      ً  مكررا  ٣٧وستكون املادة .                                                   ً                        على النحو الذي اقترحه السيد براونلي، أن يراعى أيضا  عنصر آخر وهو عنصر النية

 .                                                                            ًراج هذا العنصر، ألهنا تتعلق جبميع النتائج املمكنة املترتبة على فعل غري مشروع دوليا املكان املناسب إلد

                                                        

  .Add.1-3   وCN/A.4/488          ، الوثيقة  )         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٨      حولية      انظر   ) ٤ (
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، قال إن كوهنا مدرجة بني قوسني معقوفني ال يبشر باخلري بالنسبة للمصري الذي ٣٨وفيما يتعلق باملادة  -٣٦
ض النتائج القانونية اليت مل يتم                                                ً      وميكن تعديل هذا احلكم بشكل إجيايب من خالل اإلشارة مثال  إىل بع. ينتظرها

          ً                                                                                   تناوهلا بدال  من حماولة تصور مجيع النتائج املنصوص عليها يف القانون العريف والنص على شرط وقائي يف حالة 
ورمبا كان من الواجب أن تدرج يف مكان ما يف مشروع املواد إشارة إىل . إغفال شيء ما، كما اقترح السيد بيليه

وقد يكون من األفضل عدم القيام بذلك يف الباب .     ً     ً                        حقا  جزءا  من قانون مسؤولية الدولالنتائج اليت ال تشكل
مبدأ (الثاين بل يف باب رابع بعد اإلشارة إىل القواعد املتعلقة على وجه التحديد بنتائج بعض األفعال غري املشروعة 

ة حمددة تتعلق بسريان املعاهدات أو  أسئل٣٨وقال إنه كانت حتضر يف ذهن اللجنة عند صياغة املادة ). التخصيص
           ُ                             ً       ً                                           ولكن إذا ارت كب فعل غري مشروع يشكل انتهاكا  جوهريا  ملعاهدة ما، فإن عواقبه منصوص عليها يف املادة . إهنائها
ورمبا كان من غري الضروري اإلشارة إىل ذلك .                ً               اليت تنطبق أيضا  على هذا الفعل١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠

ن ال بأس من اإلعالن عن أن انتهاك التزام منصوص عليه يف معاهدة ما قد يكون له نتائج معينة بالتحديد، ولك
وهذه ليست نتائج مباشرة، مبعىن أن الفعل غري املشروع ال . تتجاوز نوع النتائج املتعلقة بقانون مسؤولية الدول

وإضافة مثل هذا احلكم قد .  املعاهدةيؤدي إىل إهناء معاهدة ما، لكن يكون هناك يف هذه الظروف حق يف إهناء
ورمبا كان من املناسب ذكر حالة صعبة من األوضاع غري الشرعية النامجة عن أفعال غري .          ً      ًيكون أمرا  مفيدا 

وقال إنه يف حالة احتالل إقليم ما بالقوة، فإننا نكون يف مواجهة جمموعة من نتائج تتعلق بوضوح . مشروعة
أن تظهر نتائج أخرى تنجم عن أن الدولة القائمة باالحتالل ميكن أال تكون مؤهلة، مبسؤولية الدول، لكن ميكن 

وأضاف أنه ينضم إىل الرأي القائل بأنه . طوال فترة احتالل اإلقليم، لالحتجاج بامتيازات تتعلق حبيازة اإلقليم
 . املعاد صياغتها يف مكان ما يف النص٣٨ينبغي االحتفاظ باملادة 

 أعرب عن تقديره ملا قام به املقرر اخلاص من إعادة تنظيم الباب الثاين من مشروع املواد السيد كامتو -٣٧
وقال إنه، من جهته، كانت وال تزال .                          ً           ً                       بشأن مسؤولية الدول تنظيما  يعطيه قدرا  أكرب من التناسق واملضمون

ٍ             ية، وهو متييز مغر  من الناحية تساوره، بعض الشكوك فيما يتعلق بالتمييز بني القواعد األولية والقواعد الثانو                
وذكر أن االعتبارات املختلفة اليت أشار إليها املقرر اخلاص يف كل من تقريريه . الفكرية لكنه صعب التطبيق

ومع ذلك، .                                                 ً                               ً والثالث وبعض األعضاء يف مداخالهتم الشفوية توضح جيدا  أن هذا التمييز ال أثر له أحيانا )٥(الثاين
اغي يقوم على هذه القاعدة، لعل من غري الضروري التركيز أكثر من الالزم على هذه مبا أن كل العمل الصي

 .الصعوبة

وقال إنه يتفق مع املقرر اخلاص على ضرورة إعادة صياغة عنوان الباب الثاين، لكنه تساءل عما إذا كانت  -٣٨
    ً      ً     ً                     عبريا  مرضيا  متاما  عن مضمون مواد الباب مالئمة، ألن هذه العبارة ال تعرب، فيما يبدو، ت" النتائج القانونية"عبارة 

تشري إىل جمموع اآلثار " نتائج"والواقع أن كلمة . ورمبا يكون من األنسب التحدث عن اآلثار القانونية. الثاين هذا
 املتعلقة مباشرة بالفعل غري املشروع نفسه، بينما يالحظ، عند معاجلة الباب الثاين، ما يثريه الفعل غري املشروع من

 .رد فعل، أي ما يترتب على الفعل، ال ما ينتج عنه باملعىن القانوين الضيق الذي يقصد به عادة
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 estبعبارة  est engagée par un fait، االستعاضة عن عبارة ٣٦وقال إنه ينبغي، يف النص الفرنسي للمادة  -٣٩

engagée à raison d'un faitسؤولية الدولة، ألن الفعل يف حد ذاته ال ميكن أن يعقد م. 

      ً                                         مكررا ، ذكر أن من املستصوب االحتفاظ بضرورة تقدمي ٣٦من املادة ) ب(٢وفيما يتعلق بالفقرة  -٤٠
                                ً وسيكون الضمان بعدم التكرار مفيدا  . التأكيدات والضمانات املالئمة، وإن كان ذلك غري ممكن يف مجيع احلاالت

وذكر أن كلمة . يطمئن الطرف الذي كان ضحية االنتهاكيف حالة انتهاك يرتكب باللجوء إىل القوة، ألن ذلك 
. رمبا كانت متكلفة بعض الشيء ألن قول الدولة إهنا لن تكرر الفعل ال يعين بالفعل أهنا لن تفعل ذلك" ضمان"

فهو يف الواقع تعهد . وعلى أية حال، فإن تقدمي هذا الضمان سيكون مبثابة عنصر إضايف من وجهة النظر القانونية
ومن شأنه أن يساعد، من الناحية النفسية، على زيادة طمأنة الطرف .                                      ًد باملقارنة بالتعهد الذي مت انتهاكه أوال جدي
فقد تتخذ شكل تعهد يقدم أمام هيئة قضائية، أو شكل فعل له . وتتفاوت أشكال تقدمي مثل هذا الضمان. اآلخر

 .                  ًعل غري املشروع دوليا طابع دبلوماسي تقوم به الدولة اليت أقدمت على ارتكاب الف

فرمبا كان اجلرب الكامل يزيل النتائج القانونية .       ً                      مكررا  مشكلة تتعلق بالصياغة٣٧ من املادة ٢وتثري الفقرة  -٤١
                   ً                                                                               لفعل غري مشروع دوليا  لكن نتائجه املادية أو الفعلية قد تظل قائمة، طاملا كان من الصحيح أن اجلرب ال يستهدف 

ورمبا كان من الضروري تعديل .  نتائج الفعل، بل يستهدف يف بعض احلاالت التعويض عنهايف مجيع احلاالت إزالة
وقال إنه رمبا ينبغي أن تأخذ هذه الفقرة بالعرض التقليدي وهو أن باإلمكان اجلرب من ". نتائج[...] يزيل "عبارة 

وبالتايل يصبح جزء اجلملة . رضيةخالل الرد العيين، وإنه إذا تعذر ذلك ينبغي أن يتم اجلرب بالتعويض أو الت
ولكن الصياغة احلالية تعطي االنطباع بأن الرد .                            ً                        ًاألخرية، القائلة إنه ميكن أيضا  اجلمع بني شكلي اجلرب، مالئما 

 .العيين قد وضع يف مستوى غريه من أشكال اجلرب، أي التعويض والترضية

وذكر أنه ميكن . أي األعضاء الذين يرون أهنا مفيدة يوافق على ر٣٨     ً                           وأخريا  قال إنه فيما يتعلق باملادة  -٤٢
 conséquencesبعبارة ) نتائج أخرى (autres conséquencesحتسني عنواهنا، وأنه يفضل االستعاضة عن عبارة 

diverses) ألن النتائج امل ثارة سابقا  تدخل هي أيضا  يف إطار النتائج املتنوعة، وهو تعبري ميكن أن ) نتائج متنوعة                                         ً             ً          ُ             
 .      ً مكررا ٣٧      ً           مكررا  أو املادة ٣٦شمل ما مت إثارته يف السابق يف املادة ي

 قال إنه يتفق مع السيد كامتو على أن التمييز بني القواعد األولية والقواعد  أمتادجا-السيد كوسوما  -٤٣
تلكات قوة وفيما يتعلق مبسؤولية الدول، أثار حالة تأميم مم.                           ً             الثانوية هو متييز مصطنع جدا  ويصعب تطبيقه

ويف هذه احلالة، تكون املستعمرة .                                               ً                  استعمارية من قبل الدولة اليت كانت مستعمرة سابقا  واليت نالت استقالهلا
السابقة مؤهلة لتصحيح التمييز الذي مارسته القوة االستعمارية السابقة بني األجانب وأهايل البلد وذلك من خالل 

 يبدو ٣٨          ً                                  وأضاف قائال  إن ما قاله السيد غايا بشأن املادة .  واملناسبرفضها تطبيق قاعدة التعويض الفوري الفعال
     ً    ً                 ً     ً                                                    ً                معقوال  جدا  وإنه يرحب ترحيبا  حارا  باقتراحه الداعي إىل معاجلة آثار الفعل غري املشروع دوليا  يف باب رابع يتم 

 وتتطلب معاجلة خاصة                         ً، فإن هذه املادة صعبة جدا ٤٠أما فيما يتعلق باملادة . تصوره بوجه اخلصوص هلذا الغرض
 .وتستحق أن تدرس بصورة منفصلة
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قال إنه سيجيب مباشرة وبإجياز على بعض املالحظات اليت أبديت بشأن ) املقرر اخلاص(السيد كروفورد  -٤٤
                    ً                                      وذكر أنه يوافق بداية  على أن آثار االنتهاكات األكثر خطورة هي .                   ً                      تقريره الثالث حرصا  على تيسري أعمال اللجنة

 ".اجلرمية"                         ً                جيب أن تسترعي االنتباه، أيا  كان تصور مفهوم اليت 

 من الباب األول، ٣وفيما يتعلق باقتراح السيد بيليه الرامي إىل صياغة حكم يتعلق بالضرر يقابل املادة  -٤٥
ومع ذلك فإنه حيرص على أن يوضح منذ . قال إنه سيقوم بدراسته بصورة متعمقة يف إطار أعمال جلنة الصياغة

ن ضرورة معاجلة هذا املفهوم يف الباب الثاين من مشروع املواد، يف خمتلف السياقات، كسياق الرد والتعويض اآل
وفيما يتعلق بالعنوان احلايل للباب الثاين، اعترف املقرر .    ً                                  ً            مثال ، الذي يرتبط به ذلك املفهوم ارتباطا  ال يقبل اجلدل

والحظ مع االرتياح يف هذا الصدد التوصل فيما .            ًالثاين مكررا اخلاص بأنه يغطي جوانب ينبغي أن تظهر يف الباب 
وفيما يتعلق مبسألة معرفة .                                                                ً            يبدو إىل اتفاق بشأن ضرورة التمييز بني نتائج الفعل غري املشروع دوليا  واالحتجاج هبا

نه يتعني ما إذا كان سيتم إدراج األحكام املقابلة يف أبواب منفصلة أو يف فصول منفصلة من نفس الباب، فإ
 .دراستها يف وقت الحق

وفيما يتعلق مبسألة صياغة أحكام منفصلة، قال إنه أشار إىل ذلك يف التقرير، يف سياق التعويض، ألن  -٤٦
ويف هذا الصدد، سيطلب إىل اللجنة أن تقوم أثناء اجلزء األول من . ذلك هو املكان الذي يظهر فيه معناها الكامل

وقال إنه ينوي اقتراح مادة . أن السيد براونلي غري متفق مع السيد بيليه بشأن ذلكالدورة بتوجيهه، ال سيما و
.  إذ إن الفوائد تتميز عن التعويض بوصفه هذا-منفصلة يف الفرع باء من الفصل األول من تقريره تتعلق بالفوائد 

يت يستند إليها، قال إنه حيتاج يف وفيما يتعلق مبدى مالءمة الدخول يف تفاصيل تتعلق بكمية التعويض أو باملبادئ ال
              ً                                                                ً            ً     ً هذا الصدد أيضا  إىل توجيهات اللجنة، ألن األمر يتعلق مبسألة بالغة التعقيد تتطلب حبوثا  تستغرق وقتا  طويال  

 .ومتت بصلة، من جهة أخرى، إىل موضوع احلماية الدبلوماسية

يره املسألة اهلامة املتعلقة باملسؤولية                      ً                                   وقال إنه سيتناول أيضا  يف الفرع باء من الفصل الثالث من تقر -٤٧
 .املشتركة والتضامنية اليت أثارها السيد بيليه

وفيما يتعلق مبسألة التأكيدات والضمانات بعدم التكرار بوجه عام، قال إنه اكتفى بتوضيح األحكام  -٤٨
سيما يف القرن التاسع عشر، ، وإنه يعترف بأنه كانت هناك يف تاريخ املسؤولية، وال ٤٠ و١٩املتشابكة للمادتني 

              ً       مما يفسر جزئيا  ردود -أمثلة على طلبات لتأكيدات وضمانات صارمة متت صياغتها وتطبيقها بصورة إجبارية 
              ً                                                                    ولكن هناك عددا  من األمثلة احلديثة على طلبات تأكيدات وضمانات عدم التكرار اليت تتم دون . الفعل املثارة

كر أنه من جهته ينضم إىل السيد غايا يف موقفه هبذا الشأن، ويرى أن من وذ. إجبار وبشكل إعالن أمام حمكمة
املفيد حتديد مفاهيم التأكيدات والضمانات بعدم التكرار وإيراد توضيح يف التعليق بشأن مسألة خطورة االنتهاك 

 هذا الصدد وجتدر يف. وهذا موضوع بالغ احلساسية ميس القانون الدويل والقانون الداخلي. واحتمال التكرار
مالحظة أن جمرد وجود نص تشريعي يف القانون الداخلي قد يسمح بوقوع انتهاك يف ظروف حمددة ال يشكل يف 

وعلى الصعيد .                ً                                                                   حد ذاته انتهاكا  للقانون الدويل، شريطة أن يطبق ذلك النص بصورة تتمشى مع القانون الدويل
 .العام، يبدو أن هذا املبدأ صحيح



 

-34- 

ويعود إىل جلنة .  بشكل أو بآخر٣٨ وجود اتفاق عام، فيما يبدو، على االحتفاظ باملادة وقال إنه يالحظ -٤٩
وذكر أنه يفضل إدراجها يف . الصياغة أن تقرر ما إذا كانت ستدرج هذه املادة يف الباب الثاين أو يف الباب الرابع

 .الباب الرابع وإعادة صياغتها

يعتمد بالتأكيد على السياق " الضرر غري املباشر"ن تطبيق مفهوم وقال إنه يتفق مع السيد براونلي على أ -٥٠
ويرى أنه يتعني أال تنوه اللجنة بشأن هذه النقطة يف .                                   ً                  القانوين قيد البحث، لكنه يعتمد أيضا  على الوقائع نفسها

. قانون الداخليالتفاصيل وأنه من األفضل أن تتجنب االحتفاظ بالصياغة الكالسيكية اليت تستند إىل القياس على ال
      ً         مكررا  ال تعطي ٣٧وفيما يتعلق مبسألة معرفة ما إذا كان الرد هو جرب اختياري، لفت االنتباه إىل أن املادة 

وقال إنه . ، بصيغتها احلالية، األسبقية للرد كشكل أويل للجرب٤٣األسبقية ال للرد وال للتعويض بينما تعطي املادة 
ومن جهة أخرى، شكر املقرر اخلاص السيد براونلي على احلجج . ٤٣ه للمادة سيعود إىل هذه املسألة عند دراست

. والحظ مع االهتمام وجود قبول عام هلذا املوقف.                 ً                                 اليت قدمها تأييدا  لالحتفاظ مبفهوم الكف يف مشروع املواد
هوم الفعل غري     ً                                                                            وفضال  عن ذلك قال إنه مثل السيد براونلي يعترب أن هذا املفهوم غري مرتبط بصورة حصرية مبف

ويف الواقع، من املمكن مواجهة حالة تتم فيها سلسلة من االنتهاكات االنفرادية اليت ال :             ً       املشروع دوليا  املستمر
                                                 ً                                           يوصف كل واحد منها على حدة بأنه فعل غري مشروع دوليا  لكنها تستدعي، رغم ذلك، الطلب بالكف دون أن 

ويتعني على جلنة الصياغة أن تنظر يف هذه . ضمانات بعدم التكراريصل ذلك إىل درجة املطالبة بتقدمي تأكيدات و
 .النقطة

          ً                                    ً                                          والحظ أن كال  من السيد بيليه والسيد سيما وجه سؤاال  ملعرفة الطريقة املتبعة، وأجاب أنه يتعني على  -٥١
  ً         ضال  عن ذلك، وف. جلنة الصياغة أن تعكف على هذه املسألة وأن تقرر بالتايل االحتفاظ ببعض األحكام أو حذفها

 ٣قال إنه يرى مثل السيد سيما أنه يتعني على اللجنة أن تعود إىل دراسة مسألة احلدود املنصوص عليها يف الفقرة 
 . عند دراستها ملسألة التدابري املضادة٤٢من املادة 

باشر أو والحظ املقرر اخلاص أن السيد غايا يوافق على ضرورة التعمق يف التفكري يف مسألة الضرر امل -٥٢
، فقال إهنا مالحظة تستحق ٣٨أما فيما يتعلق مبالحظته بشأن مكان املادة .       ً مكررا ٣٧يف املادة " الفوري"

 .الدراسة

وقال إنه يعتقد أن اللجنة تشعر بقلق إزاء مسألة الكف والرد أكثر من قلقها إزاء املسألة األساسية املتمثلة  -٥٣
من أن املوضوع يتعلق باآلثار القانونية، فإن هذه املسألة تثري مشكالت خاصة وبالرغم . يف صحة األفعال القانونية

 .هبا

وفيما يتعلق بالتمييز بني القواعد . وقال إنه يؤيد معظم التعليقات املتعلقة بالشكل اليت أبداها السيد كامتو -٥٤
دد من القواعد الثانوية سيتأثر األولية والقواعد الثانوية، قال إنه ينبغي عدم التخلي عنه، وإن كان تطبيق ع

 .بالقواعد األولية
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 أعرب عن رغبته يف أن يقدم املقرر اخلاص أمثلة عن قضايا قدمت فيها احملاكم تأكيدات السيد بيليه -٥٥
وقال إنه ال يرى أي مثال على ذلك سوى شكل غامض لضمان قضائي بعدم التكرار . وضمانات بعدم التكرار
، إىل أن بإمكان صاحبة )نيوزيالندا ضد فرنسا (التجارب النوويةعدل الدولية يف قضية أشارت مبوجبه حمكمة ال

فاحملكمة يف هذه احلالة . لكن األمر ال يتعلق مبشكلة املسؤولية. الدعوى أن تطالب بإعادة النظر يف احلالة إذا تغريت
                    ً       ً      كن، فيما يبدو، ضمانا  حقيقيا  بعدم                          ً               ً                     مل تقل إن فرنسا ارتكبت فعال  غري مشروع دوليا  كما أن استنتاجها مل ي

فهو ال يرى أن هيئة االستئناف قيد :                              ً                            وباملثل، قال إنه غري مقتنع متاما  باملثال الذي ساقه السيد سيما. التكرار
وأضاف أنه يؤيد بالتأكيد التطوير التدرجيي للقانون الدويل، لكنه يرى أن . البحث أعطت أي ضمان بعدم التكرار

 .رفة االجتاه الذي ينبغي أن يوجه إليهمن الضروري مع

وفيما يتعلق مبسألة الرد، قال إنه يتفق بشكل أويل مع املقرر اخلاص على ضرورة درس هذه املشكلة  -٥٦
فهو يرى يف الواقع أنه مبجرد قبول املبدأ : وإنه ال يتفق يف هذا الصدد مع السيد براونلي. ٤٣باالرتباط مع املادة 
، فإن املنطق حيتم إعطاء األولوية إىل إعادة احلال إىل ما مصنع شورزوف الصادر بشأن قضية الذي أرساه القرار

وإذا مل يتم تطبيق .                                                                      ًفهدف اجلرب هو إزالة أقصى قدر من اآلثار املترتبة على الفعل غري املشروع دوليا . كانت عليه
الدول الغنية، الرتكاب فعل غري مشروع هذا املبدأ يف املقام األول، فإنه ستتاح الفرصة للدول، وعلى األخص 

. فينبغي أن يكون إعادة احلال إىل ما كانت عليه الطريقة األوىل من طرائق اجلرب: وهذه الفكرة غري مقبولة.      ًدوليا 
 .فالرد هو القاعدة

 أمتادجا من إشارات إىل عمليات -وأعرب عن قلقه إزاء ما أورده السيد براونلي والسيد كوسوما  -٥٧
فالتأميم يف القانون الدويل هو فعل مشروع، . وقال إن هذه املسألة ال متت بأي صلة إىل مشكلة املسؤولية. ميمالتأ

                   ً    والدولة ال ترتكب فعال  غري . واحلق يف التأميم مقرون بشروط معينة، منها االلتزام بالتعويض وعدم ممارسة التمييز
                              ً           والتعويض عن التأميم ليس تعويضا  عن فعل غري . في بالتزاماهتا           ً                                مشروع دوليا  وال تنعقد مسؤوليتها إال عندما ال ت

 .           ًمشروع دوليا 

وفيما يتعلق مبوضوع الطابع املباشر للضرر، لفت السيد بيليه االنتباه إىل أن من الضروري أن تكون  -٥٨
وقال إنه غري متأكد .                                                     ًمباشرة وغري منقطعة؛ ويف املقابل، قد ال يكون السبب مباشرا " االنتقالية"سلسلة السببية أو 

                         ً                   فبني الفعل غري املشروع دوليا  والضرر ميكن أن حتدث ". القرب"من أنه ينبغي التحدث يف صدد السببية عن 
                                                                  ً                                 سلسلة كاملة من األفعال، وتؤدي سلسلة االنتقالية إىل أن يكون الضرر قابال  للتعويض باالستناد إىل املسؤولية عن 

 .نبغي أن تنعكس هذه الفكرة يف مادة ال يف التعليقوي. انتهاك، أي عن فعل غري مشروع

 قال إنه يفهم من املناقشة أن التأكيدات والضمانات بعدم التكرار تعتمد، فيما يبدو، على السيد سيما -٥٩
وقال إنه ميكن التسليم بأن حاالت االنتهاك اخلطرية . بارامترين، مها خطورة االنتهاك قيد البحث واحتمال تكراره

                        ً ويف الواقع، إن ما يهم مثال  . ي بصورة متزايدة تأكيدات وضمانات بعدم التكرار باملقارنة باحلاالت األخرىتستدع
كما أن التأكيدات . يف حالة االحتالل غري املشروع إلقليم ما، هو أن تعلن حمكمة أن هذا االحتالل غري مشروع

يها تشريعات دولة ما، وتطبيق هذه التشريعات،                                       ً              والضمانات بعدم التكرار تفرض نفسها أيضا  يف حاالت تؤدي ف
                      ً                    ولذلك فمن الطبيعي متاما  أن تعلن حمكمة دولية . إىل انتهاكات جسيمة يتواتر حدوثها، وإن مل تكن مستمرة

ضرورة تقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار، دون أن تصل بالضرورة إىل املطالبة بإلغاء األحكام التشريعية 
 .موضع االهتام
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                        ً                               قال إنه ال حيضر يف ذهنه حقا  مثال على قرار قضائي يتعلق مبنح ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٦٠
         ً                                              ً       ولكن وفقا  ملمارسة الدول، متنح هذه التأكيدات والضمانات مثال  بصورة . تأكيدات وضمانات بعدم التكرار

أوفدت هذا املبعوث فيما يتعلق بأمن األماكن متواترة من قبل الدولة املعتمد لديها املبعوث الدبلوماسي للدولة اليت 
 . اليت توجد فيها البعثات الدبلوماسية

فقد .  لفت االنتباه إىل أن الضمانات بعدم التكرار غري موجودة يف املمارسة القضائية وحدهاالسيد تومكا -٦١
ا بعد احلرب العاملية الثانية رأى بعض الكتاب أن بعض األحكام الواردة يف معاهدات السالم اليت مت التوقيع عليه

 .تتضمن ضمانات بعدم التكرار

                                                            ً                     الحظ أن الضمانات بعدم التكرار، وإن كان باإلمكان اعتبارها جزءا  من التطوير التدرجيي السيد كامتو -٦٢
َ         ويبقى معرفة م ن يقدمها. للقانون الدويل، لكنها رغم ذلك مفيدة ى أم فهل تقدمها احملكمة اليت حتال إليها الدعو:             

                                                ً                                                   الدولة اليت متت إدانتها بسبب الفعل غري املشروع دوليا ؟ وقال إن االنطباع الذي تولد لديه من املناقشة هو أنه 
        ُ     وعندئذ، ي طرح . فعلى الدولة تقدميها: لكن األمر خالف ذلك. يتعني على تلك احملكمة أن تقدم هذه الضمانات
م هذه الضمانات أمام احملكمة، خالل احملاكمة، أو خارج اإلجراء سؤال ملعرفة ما إذا كان يتعني على الدولة أن تقد

                                                                   ً  وعاد إىل مثال انتهاك القانون الدويل باللجوء إىل القوة الذي أثاره سابقا ، . فيمكن تصور الطريقتني. القضائي
عالن أمام فيمكن تقدميها يف إطار إ. فقال إن ضمانات عدم التكرار واجبة يف هذه احلالة بالذات أكثر من غريها

احملكمة، وإدراجها أو عدم إدراجها يف حكم احملكمة، أو يف شكل إعالن دبلوماسي ال يتم بالضرورة يف إطار 
    ً                                                      ً       ً                    وأيا  كان احلال، فإن الضمانات بعدم التكرار ال تشكل إال التزاما  إضافيا  بالنسبة إىل االلتزام . اإلجراء القضائي

                                ً                              فعندما يطلب إىل الدولة أن تضع حدا  لتصرفها غري املشروع، فإنه يطلب . األويل الذي انتهكته الدولة قيد النظر
ولذلك يبدو أن األثر .                                                                  ً             إليها يف الواقع أن حتترم التزامها الدويل، وبعبارة أخرى أن تقدم ضمانا  بعدم التكرار

ليلة ليس هناك فباستثناء حاالت ق.                                                   ً             القانوين للضمانات بعدم التكرار ال ميكن أن يكون، أساسا  سوى أثر نفسي
          ً                          وأعطى مثاال  عن ذلك يف حالة الدولة ألف .      ً                                                        ماديا  ما يضمن بشكل قاطع أن الدولة لن تنتهك التزامها يف املستقبل

فإذا قام مواطنون للدولة . اليت كان يوجد يف إقليمها خميم للتدريب العسكري بالقرب من حدودها مع الدولة باء
خيم بعبور احلدود من آن إىل آخر الرتكاب جرائم أو للقيام بأعمال ألف أو أجانب جيري تدريبهم يف ذلك امل

وباختاذها إجراءات لوقف مثل . عسكرية يف إقليم الدولة باء، فإنه ميكن االحتجاج باملسؤولية الدولية للدولة ألف
تكون أعطت إال أهنا قد .                                        ً                    ً           هذه األعمال، تكون الدولة ألف قد وضعت حدا  لفعل غري مشروع دوليا  ينسب إليها

                                                  ً                                         ً          ضمانات بعدم التكرار تتضمن، على سبيل املثال، التزاما  بإزالة خميم التدريب العسكري أو نقله بعيدا  عن احلدود 
وبالتأكيد، سيكون للحكم الذي ينص على الضمانات بعدم التكرار مكانه يف مشروع املواد قيد . املذكورة
 .الدراسة

تألفت من " مسؤولية الدول"لن أن جلنة الصياغة املعنية مبوضوع أع) رئيس جلنة الصياغة(السيد غايا  -٦٣
، والسيد آدو، والسيد إيكونوميدس، والسيد براونلي، )املقرر اخلاص(السيد كروفورد : األعضاء التالية أمساؤهم

يد والسيد بيليه، والسيد دوغارد، والسيد روزنستوك، والسيد غالتسكي، والسيد غوكو، والسيد كاباتسي، والس
 ).حبكم منصبه(كانديويت، والسيد هافنر، والسيد هي، والسيد رودريغيس ثيدينيو 

٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦١٥جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٤ اخلميس،يوم 

 شوساي ياماداالسيد   :الرئيس

د بايينا سوارس، السيد آدو، السيد إدريس، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السي :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد  السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،

سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد العريب، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد 
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد هافنر، السيد هي�سيد كوسوما كاتيكا، السيد كامتو، السيد كروفورد، ال

 ـــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
  )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

  قال إنه سريكـز على أبـرز املسـائل التـي عوجلـت يف التقرير الثـالثهافنرالسيد  -١
)A/CN.4/507و Add.1-4 ( وأعلن عن حتفظه بشأن املادتني . ٣٨ إىل ٣٦قبل أن يتطرق إىل مشاريع املواد من

 .      ً مكررا ٤٠ و٤٠

 من التقرير تبني بوضوح ٦    ً        مثال ، الفقرة. وأيد معظم اآلراء اليت أعرب عنها املقرر اخلاص يف التقرير -٢
 تتناول الطبيعة االنعكاسية ٧العالقة بني شكل مشاريع املواد وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية، والفقرة 

         ً                                                       وهو شخصيا  ال يدرك املشاكل اليت يثريها ذلك الشرط، إذ إن من الواضح أن . لألحكام ومسألة القواعد الثانوية
وباملثل، ميكن التساؤل ما إذا . ي اليت حتدد ما إذا كانت القاعدة أولية أو ثانويةوظيفة القاعدة يف سياق معني ه

ولوال صعوبة اإلجابة على هذا السؤال بسبب .  تسري على تلك االتفاقية ذاهتا١٩٦٩كانت اتفاقية فيينا لعام 
 أي مشكلة يف سريان حكم عدم رجعية األثر، وهو شرط ال يسري على أية حال يف السياق الراهن، ملا كان هناك

وجيب من مث افتراض أن مسؤولية الدولة تعادل جمموعة التزامات نامجة عن . اتفاقية فيينا على تلك االتفاقية ذاهتا

                                                        

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول(الثاين ، اجمللد ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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وإذا مل يتم الوفاء بواحد من هذه االلتزامات، فإن مسؤولية الدولة تنشأ على أساس عدم . انتهاك للقانون الدويل
ويف هذه احلالة، تسري قواعد مسؤولية الدول على قواعد . اعد مسؤولية الدولةاالمتثال لتلك القاعدة من قو

وتكون القاعدة املنتهكة مبثابة قاعدة موضوعية أو أولية بينما تكون القواعد السارية على . مسؤولية الدول ذاهتا
فوري ومل تضطلع فإذا ارتكبت دولة جنحة ذات طابع . ذلك االنتهاك مبثابة قواعد ثانوية أو قواعد تالية

وهو ال . بالواجبات النامجة عنها مبوجب نظام مسؤولية الدول، حتدث عندئذ جنحة جديدة ذات طابع مستمر
 .                                                         ًيرى ضرورة لبيان هذه الفكرة يف املواد، بل يعترب التعليق كافيا 

. مر بعدة دول حبق، فإن املشروع األول يتجاهل بالكامل اخلصائص عندما يتعلق األ٩ومثلما بينت الفقرة  -٣
                                                         ً                                      غري أنه توجب على جلنة القانون الدويل أن تعاجل هذه املسألة نظرا  إىل أن تزايد اندماج جمتمع الدول يعين أن 

ويف حالة تعدد الدول املتضررة، ال بد من .                 ً                                           جمموعة أوسع نطاقا  من الدول ستتأثر بانتهاك واحد للقانون الدويل
ويف حالة .                                     ً                      لفعل، ونوع رد الفعل الذي يكون مناسبا ، والعالقة بني تلك الدولحتديد الدول اليت حيق هلا الرد على ا

) املسؤولية املشتركة أو املسؤولية التضامنية(تعدد الدول الفاعلة، ال بد من حتديد الدول امللزمة، ومدى االلتزام 
حيق إلحداها تلقي التعويض من وما هي العالقة بينها، أو، على سبيل املثال، ما إذا كان للحالة اليت تظهر حبيث 

 .دولة أخرى

واملسألة الوحيدة . ١٠وقال إنه يؤيد اهليكل اجلديد ملشروع املواد املقترح من املقرر اخلاص يف الفقرة  -٤
ولرمبا أمكن تقسيم .                                                                               ًالقابلة للنقاش هي أن الفصل الثالث من الباب الثاين رمبا يندرج يف الباب الثاين مكررا 

فالفصل الثاين يعاجل التزامات الدولة الفاعلة، حبيث ينبغي تناول مسألة التعددية يف . قة بتعدد الدولالقواعد املتعل
                     ً                                                          أما الفصل الثاين مكررا ، فيعاجل حقوق الدول املضرورة، حبيث ينبغي أن تدرج يف هذا الفصل . هذا السياق

ج يف فصل منفصل قائمة جبميع القواعد وتتمثل إمكانية أخرى يف أن تدر. القواعد املتعلقة بتعدد هذه الدول
 .املتعلقة بتعدد الدول

وقد جرت بعض املناقشة حول املسائل اليت ينبغي أن تدرج يف مشاريع املواد أو أن حتذف منها، وذلك  -٥
وينبغي أال حتاول اللجنة حتقيق املستحيل بل ينبغي هلا أن تعمل على إمتام العملية يف . بسبب ضيق الوقت املتبقي

                           ًً                                                           ً            الدورة الثالثة واخلمسني، نظرا   إىل أن الدول تواجه حاجة يومية ملحة إىل املواد بل إهنا تطبق فعال  بعض مشاريع 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد حدث حتول يف مناذج العالقات الدولية والقانون الدويل، . املواد القائمة يف الباب األول

ليات، مثل مسؤولية املنظمات الدولية واملسؤولية إزاءها، وهو حتول صاحبه ظهور أنواع خمتلفة من املسؤو
واملسؤولية الفردية، واملسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكلها مسات حمددة ال ميكن معاجلتها بطريقة شاملة 

ذا الغرض وهو، هل. وبالتايل فإنه حيبذ أن يقتصر املوضوع على مسؤولية الدول فيما بني الدول. يف املستقبل املنظور
كما أنه ال يؤيد النظر . بأن يشار إىل أشخاص القانون الدويل) ٢٦١٣اجللسة (العملي، ال يؤيد اقتراح السيد بيليه 

                    ً      ً                                                                    إىل الضرر بوصفه عنصرا  مكونا  ملسؤولية الدول، على الرغم من أن الضرر هو بال شك معيار جيب مراعاته لدى 
خرى جيب استبعادها وهي صحة األفعال اليت تؤدي إىل نشوء مسؤولية ومثة مسألة أ. اختاذ قرار بشأن مبلغ اجلرب

 .ويتعني وضع قائمة مرجعية باملسائل اليت ميكن أن تشملها مشاريع املواد. الدول
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وجيب . ويتعني التوصل إىل حل وسط بني هنجي السيد براونلي والسيد بيليه إزاء قواعد اجلرب املفصلة -٦
                                                        ً     ً             واعد مفصلة، بقدر ما يقل احتمال امتثال اجلرب للقواعد امتثاال  كامال  وهو ما يفضي تذكر أنه بقدر ما تكون الق

     ً                                            ونظرا  إىل أن جلنة القانون الدويل ال هتدف إىل إجياد ظروف . بدوره إىل نشوء املزيد من حاالت مسؤولية الدول
األمر حيتاج إىل قدر من املرونة يف تفضي إىل تزايد انتهاكات القانون الدويل بل إن هدفها هو تسوية املسألة، فإن 

. ، جيب أال يغيب عن البالمصنع شورزوفغري أن اهلدف النهائي، كما هو حمدد يف قضية . القواعد املتعلقة باجلرب
وبينما يلزم . وبطبيعة احلال، فإن قضايا مسؤولية الدول تعاجل عادة عن طريق املفاوضات ال من قبل حمكمة دولية

للدولة املضرورة بعض اإلرشادات بشأن اجلرب الذي ميكن أن تتوقع تلقيه، فإن األحكام املفصلة لن بالتايل أن توفر 
والقضية احلقيقية يف هذه املفاوضات ال تشتمل عادة يف حتديد مبالغ اجلرب الذي . تؤدي إىل تسوية هذه املسائل

وإذا اهتمت دولة بارتكاب . ث أم الستحصل عليه الدولة بل هي حتديد ما إذا كان الفعل غري املشروع قد حد
                                                                                            ً فعل غري مشروع وتعني عليها مواجهة هذه احلالة، فمن األيسر على تلك الدولة أن تعترف بأهنا تصرفت تصرفا  

 .غري مشروع عندما يتوفر هلا هامش ملمارسة السلطة التقديرية يف تقييم مبالغ اجلرب

 السابقة ٤٢ من املادة ٣فالفقرة .  تثري أي مشاكل كبرية ال٣٦          ً                         وأضاف قائال  إن الصيغة اجلديدة للمادة  -٧
وباملثل، وعلى ضوء تلك االعتبارات، يبدو . ال تنطبق على اجلرب بالكامل، ولكنها ميكن أن تنطبق على التعويض

 ٣٦ عن املادة ٣٦وهو يؤيد فصل املادة .  زائدة عن احلاجة٤٢ من املادة ٤ جيعل من الفقرة ٤أن وجود املادة 
                                        ً      ً     ً وواجب الكف عن التصرف غري املشروع ليس واجبا  منفصال  نامجا  .    ً                              ررا  كما يؤيد هيكل هذه املادة األخريةمك

فإذا أعلنت احملاكم عن واجب الكف عن تصرف غري مشروع، فإن جوهر . عن حدوث انتهاك للقانون الدويل
عة وإمنا االعتراف بأن النشاط غري هذا االستنتاج ال يكمن يف وجود واجب يقتضي الكف عن األنشطة غري املشرو

غري أنه يوافق على إدراج هذا الواجب . مشروع وأنه جيب، كنتيجة لذلك فحسب، احترام قواعد القانون الدويل
يف نطاق مسؤولية الدول إذا استخدمت الصيغة الواردة يف مشروع املادة وبشرط أن يوضح أن هذا الواجب ال 

 .ري املشروعة         ً                  يتصل حصرا  باستمرار األفعال غ

          ً                                                                             وتابع قائال  إن واجب توفري تأكيدات وضمانات بعدم التكرار ينبغي أال يدرج يف نفس احلكم الذي ينص  -٨
بأنه يوجد فرق ) ٢٦١٤اجللسة (وهو يشاطر السيد كامتو رأيه . على واجب الكف عن التصرف غري املشروع

وما تفرضه التأكيدات .  إىل طبيعة االلتزامني التطلعيةكبري بني الواجبني، على الرغم من أن املقرر اخلاص قد أشار
والضمانات من واجبات إضافية على عاتق الدول الفاعلة ميثل واجبات تنشأ عن عمليات االنتهاك، يف حني أن 

وهو يف نفس الوقت يتفق مع املقرر .                                     ً      ً              واجب وقف األنشطة غري املشروعة ليس واجبا  جديدا  يفرضه االنتهاك
 ٣٧                                           ُ                                        يه بأن واجب تقدمي التأكيدات املالئمة ينبغي أن ي درج بصورة منفصلة، رمبا يف مادة تلي املادة اخلاص يف رأ

 .     ً      ً                                   مكررا ، نظرا  إىل أن ذلك الواجب ال يدخل يف نطاق اجلرب

وعلى الرغم من اإلعراب عن شكوك بشأن احلاجة إىل مادة من هذا القبيل، فإن املمارسة تربر وضع هذه  -٩
                  ً                                                                 شار املقرر اخلاص حقا  إىل حاالت تتعلق باحلصانة الدبلوماسية قدمت فيها طلبات متكررة للحصول املادة، وقد أ

وقال إن مثل هذه املادة ضرورية بوجه خاص عندما جيرب القانون الوطين أجهزة الدولة على . على هذه التأكيدات
قتضى القانون الوطين، فإن القانون ذاته ال      ً                                  ونظرا  إىل أن اجلنحة لن تكون قد تقررت إال مب. انتهاك القانون الدويل
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وال بد بالتايل من . واإلعالن عن أن الدولة قد انتهكت القانون الدويل ال يؤثر يف القانون الوطين. ميثل جنحة
وخري مثال على هذه احلالة . وجود وسيلة إلجبار الدولة على أن حتقق انسجام قانوهنا الوطين مع القانون الدويل

                                           ً    ُ         فحقوق الزيارة املنصوص عليها يف تلك املادة كثريا  ما ت رفض، مما .  من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية٣٦املادة 
وهو يؤيد . ومن ناحية أخرى، ال ينبغي استبقاء الطابع القاطع للنص اجلديد. يسفر عن طلب تأكيدات وضمانات

، واليت )٢٦١٤اجللسة (ومن مث السيد سيما اليت اقترحتها اجلمهورية التشيكية " إذا اقتضت الظروف"صيغة 
 .ستجيب بالتأكيد على النقطة اليت أثارها السيد غايا

      ً                 مكررا  ومفادها أن اجلرب ٣٧وهو يؤيد الفكرة الواردة يف املادة . ٣٧وقال إنه ال يزال يتعني مناقشة موضع املادة  -١٠
وهذا النهج يبقي مسألة املوقف .          ً                وليس حقا  للدولة املضرورة          ً           ً                              يعترب واجبا  أو التزاما  على عاتق صاحب الفعل غري املشروع

أما مسألة السببية واألسباب . القانوين للدولة املضرورة وللدول الثالثة فيما يتعلق بالفعل غري املشروع مسألة مفتوحة
                      ً ويتعني على اللجنة، عاجال  . ألةفللقانون اجلنائي واملدين الوطين آراء خمتلفة إزاء هذه املس.                             ًالبعيدة، فهي مسألة شائكة جدا 

،  (causa remota)، واألسباب البعيدة (causa proxima)      ً                                        أم آجال ، أن جتري دراسة عامة بشأن األسباب القريبة 
     ً                   ، فضال  عن األسباب املتالزمة (causa sine qua non) ، واألسباب الالزمة (causa causans)واألسباب املباشرة 

يث إنه ال يوجد سوى القليل من السوابق يف القانون الدويل، فيجب النظر يف كل حالة بناء على وح. واملتداخلة والنافية 
 من ٣٢ واملشار إليه يف الفقرة  )٣(٤٤وهو يف هذا الصدد يؤيد الرأي املعرب عنه يف التعليق على املادة    . أسسها املوضوعية

الواردة يف " يزيل"الذي يدعو إىل االستعاضة عن كلمة ) ااجللسة نفسه(أما فيما يتعلق باقتراح السيد كامتو . التقرير
      ً                                                                                     مكررا  بتعبري آخر، قال إن املسألة تتعلق بإزالة عواقب الفعل غري املشروع وليس إزالة الفعل ذاته، ٣٧ من املادة ٢الفقرة 

 .إذ من الواضح أنه ال ميكن إلغاء الفعل، ومن مث فإن الصيغة اجلديدة لن تؤدي املعىن األصلي

 وضعت بني قوسني معقوفني، غري أهنا ضرورية ألن مشروع املادة قد ال يشمل ٣٨          ً          وأضاف قائال  إن املادة  -١١
وإذا قيل إن مجيع النتائج القانونية مشمولة بالفعل، فما هو املوقف . مجيع النتائج القانونية لألفعال غري املشروعة

ري املشروعة واخلالفة يف املسؤولية؟ أال يكون من احلكمة أن إزاء املسؤولية الفردية، وإمكانية معارضة األفعال غ
      ً                                          ، نظرا  إىل أن التعليق مل يذكرها؟ وهو يرى أنه يتعني ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٣ترد إشارة صرحية إىل املادة 

 .إدراج إشارة إىل تلك املادة يف التعليق

، غري أنه ٣٨      ً   مكررا  و٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦ملواد  قال إنه سريكز إىل حد كبري على االسيد إيكونوميدس -١٢
 من التقرير ٣فهو يؤيد بالكامل الرأي الذي أعرب عنه املقرر اخلاص يف الفقرة . سيبدأ ببعض التعليقات العامة

ويرى أن من املمكن تقدمي النص الكامل للمشروع إىل اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة يف دورهتا اخلامسة 
ّ ني، بشرط أن تعمل اللجنة جبد واخلمس                         . 

                                                        

، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٣حولية ( السابقة ٨من التعليق على املادة ) ١٣(انظر الفقرة  )٣(
١٤٥.( 
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 من التقرير، قال إن الشكل الوحيد الذي ميكن أن يتخذه النص هو شكل االتفاقية ٦وباإلشارة إىل الفقرة  -١٣
الدولية، ومن الواضح أن هذا يتطلب وضع نظام عام وشامل لتسوية أي نزاع قد ينشأ عن تفسري أو تطبيق 

               ً                                                    هذا النظام صعبا ، فال بد من العودة إىل فكرة وضع إجراء لتسوية املنازعات وإذا كان إنشاء . مشروع املواد ككل
 .وذلك على األقل لتسوية املنازعات اليت تستتبعها التدابري املضادة

وجيب أن يتناول املقرر اخلاص . ١٩وأثىن على جهود املقرر اخلاص للتوصل إىل حل توفيقي بشأن املادة  -١٤
      ً                                                           ، نظرا  إىل ما يتسم به ذلك التعريف من أمهية بالغة بالنسبة للتوصل إىل ١٩ من املادة ٢ التعريف الوارد يف الفقرة

                                                          ً     ً                  وأوضح أن هذا التعريف الذي يربز مفهوم اجملتمع الدويل يشكل تقدما  كبريا  حنو تطوير القانون . احلل التوفيقي
 .الدويل واجملتمع الدويل

إن املشروع يشمل كل االلتزامات الدولية للدولة وليس فقط ، ف١٧ومثلما أشار املقرر اخلاص يف الفقرة  -١٥
وقد يكون املشروع من مث مبثابة أساس قانوين عندما يشرع أشخاص . االلتزامات الواجبة إزاء الدول األخرى

آخرون من أشخاص القانون الدويل، مثل املنظمات الدولية، يف اختاذ إجراءات ضد دول ويثريون قضايا متعلقة 
         ً                               وهو شخصيا  ال ميانع يف أن يوسع نطاق مسؤولية . وهذه املسألة جديرة بأن حتظى بعناية دقيقة. لية الدوليةباملسؤو

 .الدول ليشمل املنظمات الدولية

 من التقرير، فإذا كان القصد هو أن تكون الظروف النافية لعدم ٤٢والفقرة ) أ (٧أما فيما يتعلق بالفقرة  -١٦
                   ً                                                         اب األول منطبقة أيضا  على االلتزامات النامجة عن الباب الثاين، فإن هذا األمر جيب أن املشروعية واملبينة يف الب

اجللسة (أما اإلشارة إىل هذه املسألة يف التعليق فليست كافية وهو يتفق مع السيد بيليه . يذكر صراحة يف املشروع
ملسألة يف مشروع املواد؛ بل ينبغي أن وهو ال يرى أنه ينبغي تنظيم هذه ا.       ً     ً            اتفاقا  كامال  يف هذا الصدد) ٢٦١٣

 اليت تنص على أنه ال جيوز ٤٢ من املادة ٣ومن جهة أخرى، ينبغي استبقاء الفقرة . تترك للقانون الدويل العريف
 ال تشمل فيما يبدو احلاالت املشار إليها يف ٤     ً             ونظرا  إىل أن املادة . حرمان سكان أية دولة من أسباب عيشهم

، فقد يكون من احلصافة أن تستبقى هذه األخرية اليت ال جيوز مبوجبها أن حتتج الدولة ٤٢دة  من املا٤الفقرة 
 من اتفاقية فيينا لعام ٢٧بأحكام قانوهنا الداخلي كمربر لعدم اجلرب بالكامل، وهي حكم صيغ على غرار املادة 

 . هذا القبيل حبيث تعاجل صراحة حاالت من٤وكبديل لذلك، ميكن توسيع نطاق املادة . ١٩٦٩

فاملنطق يقول إن ". النتائج القانونية للمسؤولية الدولية"وهو يرى أن عنوان الباب الثاين ينبغي أن يكون  -١٧
وعندما تنشأ املسؤولية الدولية، .                      ً        ً                                      الفعل غري املشروع دوليا  حيدث أوال  مث يؤدي إىل نشوء املسؤولية الدولية للدول

 بوضوح، فإن ٣٦ومثلما تنص املادة .  نتائج مبينة يف الواقع يف الباب الثاينيترتب عليها عدد من النتائج، وهي
 .النتائج املعنية هي بالتايل نتائج مترتبة على املسؤولية الدولية ال على الفعل غري املشروع

صياغة                     ً                                            ، فقال إنه ليس راضيا  بالكامل عن عنواهنا الذي ينبغي أن تعيد جلنة ال٣٦أما فيما يتعلق باملادة  -١٨
      ًٍ                مكررا   عندما حتدث أشد ٣٦وينبغي املطالبة بتقدمي تأكيدات وضمانات عدم التكرار املذكورة يف املادة . النظر فيه

ولنفس األسباب اليت سبق له أن ذكرها بالنسبة لتعديل . ١٩االنتهاكات، وال سيما االنتهاكات املشمولة باملادة 
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                         ً تكون الدولة املسؤولة دوليا  : "      ًٍ                 مكررا   على النحو التايل٣٧ من املادة ١ عنوان الباب الثاين، ينبغي أن تصبح الفقرة
والصيغة الراهنة للمادة تتجاهل ".                                                     ً             ملزمة بتقدمي جرب كامل بصدد نتائج الفعل غري املشروع دوليا  الذي ارتكبته

 .                                              ً           بالكامل املسؤولية الدولية رغم أن هذه تشكل عنصرا  بالغ األمهية

، كما يوافق على ٣٨فيما يتعلق بعنوان املادة ) ٢٦١٤اجللسة (قتراح السيد كامتو وهو يوافق على ا -١٩
 يف ٣٨و) قواعد التخصيص (٣٧                  ُ                        ويف اخلتام، قال إنه ي ستحسن دمج مضمون املادتني . إدراج املادة يف الباب الرابع

 .حكم واحد

أللفية القادمة، وليس هناك من  قال إن جلنة القانون الدويل جيب أن تستجيب لتحديات االسيد لوكاشوك -٢٠
وقد شددت اللجنة السادسة على ضرورة القيام بذلك . مسألة أهم من إجناز مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول

وأضاف . يف فترة اخلمس سنوات الراهنة، كما أن املقرر اخلاص قد بني أنه عاقد العزم على االضطالع هبذا االلتزام
                              ً                                              ات الواردة يف التقرير املفصل جدا  ويرى أن من األمور اليت تلقى االستحسان بصفة خاصة     ً                 قائال  إنه يؤيد االقتراح

 .أن احلواشي قد اشتملت على معلومات كاملة عن املنشورات، وليس جمرد أمساء أصحاب املؤلفات وعناوينها

لقانونية فحسب وإمنا ولدى صياغة مشاريع املواد، يتعني على اللجنة أال تضع يف اعتبارها االلتزامات ا -٢١
ومثة استخدامات كثرية يف املؤلفات لعبارة .     ً                                                         أيضا  األنواع األخرى من االلتزامات الدولية وما يقابلها من مسؤولية

وهذه العبارة ال تعين نفس ما تعنيه االتفاقات امللزمة ولكن ليس باملعىن القانوين؛ فالعبارة ". اتفاقات غري ملزمة"
ّ                       لتزامات مبوجب صكوك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اليت ح د دت بوضوح بأهنا اتفاقات     ً            كثريا  ما تشري إىل ا  ُ                                                    
بغض "، اليت تنص على التزام دويل )٤(١٦وهذا هو السبب الذي من أجله يعترب أن املادة . ذات طبيعة سياسية

وح إىل املسؤولية الدولية وينبغي أن تشري كل مادة بوض. ، مادة غري مرضية"النظر عن منشأ االلتزام أو طابعه
 .باملعىن القانوين

                                 ً     ً                                                      وقال إن املقرر اخلاص قد أوىل حبق قدرا  كبريا  من العناية هليكل مشروع املواد وإنه ميكن اعتماد اقتراحه،  -٢٢
وال يفترض أن تقنن املواد . بشرط إدخال تعديالت طفيفة عليه عندما تتخذ مجيع مشاريع املواد شكلها النهائي

بل إن الغرض . نون املسؤولية الدولية، وهو موضوع مل ينضج بعد حبيث يستوجب معاملة من هذا القبيلكامل قا
وبالتايل، فإن تشديد املقرر اخلاص على . هو إرساء األساس لفرع جديد للقانون هو قانون املسؤولية الدولية

 فيمكن أن تعاجل يف املستقبل مع أما تفاصيل هذا املوضوع ودقائقه،: صياغة أحكام عامة يكتسي أمهية خاصة
 .تطور املمارسة يف هذا اجملال

          ً                                                                         وتابع قائال  إن التقرير يثري مسألة هامة وهي أن جرب الضرر جيب أال يؤدي إىل حرمان سكان إحدى  -٢٣
ىل                                                                   ً  وقد تكون هذه املسألة ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل البلدان النامية، نظرا  إ. الدول من أسباب عيشهم اخلاصة

                                                        

لالطالع على مشاريع املواد اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة القانون  )٤(
 .٤، الفقرة ٢٦٠٥جللسة ، اجمللد األول، ا١٩٩٩حولية الدويل، انظر 
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وهو يرى أنه جيب . أن اعتماد التدابري املضادة قد يؤدي إىل عواقب وخيمة بالنسبة القتصاداهتا غري املستقرة
                                              ً            وأوضح أن تأكيدات وضمانات عدم التكرار تشكل جزءا  ال يتجزأ من . استبقاء حكم بشأن هذا املوضوع

        ً           ، معترفا  بذلك بأنه "عل ذلك مرة أخرىلن أف: "                                         ًفعندما يعاقب طفل بسبب تصرف سيئ، يصرخ قائال . املسؤولية
وهذا هو نفس رد الفعل الذي حيدث يف العالقات فيما .                      ً                         قد أساء التصرف وواعدا  بأن حيسن التصرف يف املستقبل

 .بني الدول

ومثلما سبق للسيد إيكونوميدس أن أوضح، فإن مشاريع املواد تساوي بني مفهومني متشاهبني ولكنهما  -٢٤
                                         ً                                  ً              النتائج القانونية لألفعال غري املشروعة دوليا ، واملسؤولية الدولية، مما يسبب غموضا  يكتنف العالقة : متمايزان ومها

فالعنوان الذي يقترحه املقرر اخلاص للباب الثاين يشري إىل . احلقيقية بني املفهومني من حيث السبب والنتيجة
 النتائج تشكل املسؤولية، على الرغم من عدم استخدام                                          ً           النتائج القانونية لألفعال غري املشروعة دوليا ، غري أن تلك

      ً                                               ً           مكررا  تنص على أنه يقع على عاتق الدولة اليت ارتكبت فعال  غري مشروع ٣٧وباملثل، فإن املادة . كلمة املسؤولية
ة ومن جهة أخرى، فإن الصيغة اجلديدة املقترح.      ً                                                دوليا  التزام، غري أن املادة مل تذكر أي شيء بصدد املسؤولية

 هي صيغة صحيحة من حيث أهنا تشري إىل املسؤولية الدولية ١١٩ يف االستنتاجات الواردة يف الفقرة ٣٦للمادة 
 .اليت تؤدي إىل نتائج قانونية

، ولكنه يتفق مع املقرر اخلاص على عدم ٣٨وقال إن العديد من أعضاء اللجنة يؤيدون استبقاء املادة  -٢٥
غري أنه . اتفاقيات فيينا هي املثال: فمثل هذا احلكم يدرج عادة يف إطار اتفاقية. دةوجود ما يدعم استبقاء هذه املا

ويف امليدان اجلديد للقانون . من املشكوك فيه إىل حد بعيد أن يتحول مشروع املواد يف هناية األمر إىل اتفاقية
                     ً ، أن يثري أسئلة وشكوكا  ٣٨ املادة                                          ً                       الدويل املشمول مبشروع املواد، ميكن حلكم عام جدا ، من قبيل احلكم الوارد يف

 .        ًكثرية جدا 

 قال إن السيد إيكونوميدس والسيد لوكاشوك قد أثارا مسألة بالغة األمهية وهي أن من غري السيد بيليه -٢٦
                                                          ً                                     املنطقي التحدث يف الباب الثاين عن نتائج الفعل غري املشروع دوليا  ألن املسؤولية تنشأ عن الفعل غري املشروع 

وجيب القول إن هذا النهج خيطو خطوة إضافية بالنسبة إىل املوقف الذي . ، والنتائج تنشأ عن هذه املسؤولية     ًدوليا 
وإذا .                                                                                           ًاختذه املقرر اخلاص آغو الذي كان قد اعترب أن املسؤولية هي كامل جمموعة نتائج الفعل غري املشروع دوليا 

      ً            مكررا  على النحو ٣٧، فينبغي أن تعاد صياغة املادة اعتمد النهج اجلديد، وهو ما ينبغي يف اعتقاده أن حيصل
                                                 ً                                            يقع على عاتق الدولة املسؤولة عن فعل غري مشروع دوليا  التزام باجلرب الكامل للنتائج املترتبة على ذلك : "التايل
 .وميكن أن تنظر جلنة الصياغة يف هذه املسألة". الفعل

فإذا كان العنوان . نوميدس فيما يتعلق بعنوان الباب الثاينغري أنه ما زال غري مقتنع باقتراح السيد إيكو -٢٧
بشأن العالقة ) ٢٦١٣اجللسة (، فإن املشكلة اليت كان قد أثارها "النتائج القانونية املترتبة على مسؤولية الدولة"هو 

  ً                     ضا  النتائج املترتبة على                                  ً                ً                        ً        بني الباب الثاين والباب الثاين مكررا  تظل قائمة، نظرا  إىل أن الباب الثاين مكررا  يعاجل أي
 .                                ً                                 مسؤولية الدول، ورمبا كان ذلك شامال  إلمكانية اللجوء إىل التدابري املضادة



 

-44- 

 ال مكان هلا يف اتفاق غري ملزم ألن ٣٨ أشار إىل ما ذهب إليه السيد لوكاشوك من أن املادة السيد هافنر -٢٨
، يف مجلة اتفاقيات أخرى، تشمل ١٩٦٩ فيينا لعام مثل هذه املادة تدرج عادة يف االتفاقيات، فأوضح أن اتفاقية

 .    ً     ً                                                ًحكما  مماثال  ليس يف املنطوق وإمنا يف الديباجة، الذي ال يعترب ملزما 

 من ٣١        ً          فاستنادا  إىل املادة .  قال إن وجود حكم ما يف الديباجة ال جيرده من األمهيةالسيد لوكاشوك -٢٩
واألمر األهم . عاهدة ما من النص ذاته، مبا فيه ديباجته ومرفقاته، يتألف سياق أحكام م١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

 تدرج عادة يف اتفاقية أو يف صك آخر هو أن تلك الصياغة غري احملددة ٣٨من مسألة البت فيما إذا كانت املادة 
 .٣٨ ميكن أن تثري الكثري من املسائل والتعقيدات الدخيلة، ولذلك فهو يرى أنه ال ينبغي استبقاء املادة

 أعـرب عن شكره للسيد بيليه على تعليقاته البناءة وقال إن اقتراحه فيما يتعلق السيد إيكونوميدس -٣٠
                                           ً                                                   بعنوان الباب الثاين ليس سوى صيغة متهيدية نظرا  إىل أن العنوان سرياجع عندما تتخذ كل أحكام ذلك الباب 

فالديباجة عنصر أساسي يف أي معاهدة، وهي :  للتووأيد التعليقات اليت أبداها السيد لوكاشوك. صيغتها النهائية
وكتعبري عن إرادة األطراف، تنشئ الديباجة التزامات . تشمل يف بعض احلاالت احملددة التزامات بالغة األمهية

 .قانونية هلا من طابع اإللزام ما لاللتزامات القانونية الواردة يف سائر أبواب املعاهدة

                             ّ                  ً     ً                  ره للمقرر اخلاص على تقريره القي م الذي يتيح أساسا  جيدا  للتقدم على النحو  أعرب عن تقديالسيد هي -٣١
                            ً                              وقال إنه ميكنه أن يوافق أساسا  على اهليكل املقترح ملشروع املواد . املخطط له يف بداية فترة اخلمس سنوات احلالية

باب الثاين قد أعيدت صياغتها ليس     ً                                                                بدءا  بالباب الثاين، ورحب بكون مشاريع املواد الواردة يف الفصل األول من ال
. من حيث حقوق الدولة، كما هو احلال يف الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل، وإمنا من حيث التزامات الدولة

 .ومن شأن هذا أن يتيح حل بعض املسائل الصعبة

ز هو على الدول املسؤولة           ً               ُ                            ً              وأضاف قائال  إن الباب األول ي عىن باألفعال غري املشروعة دوليا ، أي أن التركي -٣٢
أما الباب الثاين فيعىن حبقوق الدولة املضرورة، غري أن العالقة بني االلتزام واحلق هي عالقة . عن السلوك املعين

، كما ٤٠ من املادة ٣                                                      ً          وأوضح أن مفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة الذي يرد ضمنا  يف الفقرة . متقطعة
وبإعادة .       ً                                 مكررا ، هو مفهوم ال يعرب بسهولة عن احلقوق٤٠            ً         ذي يرد حاليا  يف املادة   ُ                       اعت مدت يف القراءة األوىل وال

صياغة مواد الباب الثاين من حيث االلتزامات، ميكن اآلن تصنيف الدولة املضرورة حبسب ما إذا كان االلتزام 
، وميكن )اللتزامات جتاه الكافةأي بعبارة أخرى ا(            ً                                          املنتهك قائما  جتاه الدولة منفردة أو جتاه اجملتمع الدويل ككل 

 .      ً مكررا ٤٠إدراج مفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة يف املادة اجلديدة 

          ً                                                                                    ً    وتابع قائال  إن االلتزام باجلرب، وهو النتيجة القانونية الرئيسية املترتبة على فعل دولة غري مشروع دوليا ، ال  -٣٣
امجة عن انتهاك التزام، وهي نتائج خمتلفة عن النتائج املباشرة أو ميتد ليشمل النتائج غري املباشرة أو البعيدة الن

والشرط العريف الذي يقتضي وجود عالقة سببية كافية بني التصرف والضرر ينبغي أن يسري على . الفورية
ة واملادة العامة املقترحة بشأن اجلرب ينبغي أن تصاغ من حيث التزامات الدول. التعويض وكذلك على مبدأ اجلرب

 .                                ً                                            اليت ارتكبت الفعل غري املشروع دوليا ، وينبغي أن يربز التعليق هذه املسألة ذات الصلة
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وأوضح أن مفهوم الكف عن التصرف غري املشروع ومفهوم تأكيدات أو ضمانات عدم التكرار مها  -٣٤
هنا تتصل بأداء فحىت إذا توقف انتهاك التزام ما، تظل التأكيدات أو الضمانات ضرورية أل. مفهومان خمتلفان

وبينما يشكل الكف عن مواصلة الفعل غري املشروع اجلانب السليب لألداء يف املستقبل، فإن . االلتزام يف املستقبل
. تأكيدات أو ضمانات عدم التكرار ميكن أن توصف بأهنا اجلانب اإلجيايب وأهنا تؤدي وظيفة متمايزة ومستقلة

تأكيدات أو الضمانات هي ذات وجهة مستقبلية وتؤدي وظيفة وقائية ال      ً                            فخالفا  لوقف انتهاك االلتزام، فإن ال
وبالتايل، فإن بعض الدول تؤيد تعزيز نظام تأكيدات . عالجية، على أساس افتراض خطر تكرار الفعل غري املشروع

لعنوان ينبغي فا:       ً              مكررا  يبدو غري مالئم٣٦وهذا ما جيعل عنوان املادة اجلديدة املقترحة . وضمانات عدم التكرار
 ".الكف عن السلوك غري املشروع"بدال من " الكف عن السلوك غري املشروع وعدم تكراره"أن يكون 

                                         ً                             بشأن النتائج األخرى للفعل غري املشروع دوليا ، وعلى الرغم من أنه يبدو من ٣٨أما فيما يتعلق باملادة  -٣٥
  ً                                               قا ، فمن املمكن أن يولد مبدأ القانون نتائج جديدة يف                                              ً    الصعب حتديد القواعد العرفية يف هذا امليدان حتديدا  دقي

وينبغي أال يقتصر النطاق على قواعد القانون .                                     ً       ومن األفضل بالتايل أن يترك اجملال مفتوحا  للتصرف. حاالت معينة
ولذلك فهو يتفق مع غريه من .                                                      ًفهناك قواعد مستمدة من مصادر أخرى قد تكون ذات صلة أيضا : الدويل العريف

 .، بشرط إدخال التعديالت الضرورية عليها٣٨عضاء على ضرورة استبقاء املادة األ

وقال .  أعرب عن إعجابه جبهود املقرر اخلاص لتبسيط املواد املوروثة عن أسالف اللجنةالسيد غالتسكي -٣٦
رحة يف الفقرة  املقت٣٨ إىل ٣٦إنه يؤيد بالكامل هذا النهج كما يؤيد مفهوم وشكل الصيغة اجلديدة للمواد من 

 . من التقرير١١٩

 املشروع يف املادة السلوك غريوهو على وجه التحديد يؤيد جتميع كل األحكام القائمة بشأن الكف عن  -٣٧
وقد تنشأ بالتأكيد مشاكل صياغة، ال سيما فيما يتعلق بتقدمي تأكيدات وضمانات مالئمة بشأن .       ً مكررا ٣٦

فال يكفي القول إنه تقع على عاتق الدولة اليت .          ً               تشمل نوعا  من هذه الصياغةالتكرار، غري أن هذه املادة جيب أن 
بل ينبغي اختاذ موقف أقوى، وينبغي .           ً               ً                               ارتكبت فعال  غري مشروع دوليا  كامل مسؤولية الكف عن ذلك الفعل

ة الدول ويتبني من التقرير وجود أساس معقول يف ممارس. التماس تأكيدات وضمانات مناسبة بشأن عدم التكرار
 .      ً مكررا ٣٦إلدراج هذه الصيغة يف املادة 

 ٢فالفقرة .       ً      ً                                        مكررا  عموما ، غري أنه يود اإلشارة إىل بعض املشاكل احملددة٣٧وقال إنه يوافق على املادة  -٣٨
تصنف سبل ممارسة اجلرب الكامل اليت مل خيترعها املقرر اخلاص وإمنا استمدت من الصيغة اليت طبقتها قبل احلرب 

فقد أشارت احملكمة إىل ). مسألة االختصاص (مصنع شورزوفاملية الثانية حمكمة العدل الدويل الدائمة يف قضية الع
غري أن مشروع املواد .          ً                                                                       الرد عينا  أو، يف حالة استحالة ذلك، الدفع، وبذلك فقد أولت األولوية ملسألة الرد العيين

وهو يرى أن الرد العيين، مثلما بينت احملكمة، هو وسيلة . يضع الرد العيين على نفس مستوى التعويض والترضية
 .اجلرب الفضلى، من حيث أنه يعيد األمور بقدر اإلمكان إىل ما كانت عليه قبل انتهاك القواعد الدولية
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، فإن مشاريع املواد حترم الدولة املضرورة من فرصة االختيار من )٥(ومثلما بينت حكومة اململكة املتحدة -٣٩
وإذا مل يتم اعتماد تسلسل هرمي لوسائل اجلرب، فإن . ئل اجلرب، لتصر على قدر أو نوع معني من اجلرببني وسا

                                                                         ً                 اختيار وسيلة من هذه الوسائل سيترك للدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع دوليا  على حساب الدولة 
 .لنهج أم الوينبغي أن تفكر اللجنة فيما إذا كان األمر يستوجب اتباع هذا ا. املضرورة

، أما هو فريى أنه ينبغي أن ٣٨          ً                                                  وأضاف قائال  إن املقرر اخلاص قد أعرب عن شكوك بشأن استبقاء املادة  -٤٠
 .                                            ّ                                مكان يف مشروع املواد وذلك لألسباب اليت سبق أن بي نها عدد من أعضاء اللجنة اآلخرين٣٨يكون للمادة 

يد بالكامل اهليكل اجلديد الذي اقترحه املقرر اخلاص                ً                      حتدث بصفته عضوا  يف اللجنة فقال إنه يؤالرئيس -٤١
                                                  ً          فعملية الفصل بني مسألة التزام الدولة اليت ارتكبت فعال  غري مشروع .  من التقرير١٠على النحو املبني يف الفقرة 

أنسب ومسألة الطريقة اليت ميكن هبا لدولة مضرورة أن حتتج مبسؤولية الدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع هي 
واملشكلة الوحيدة هي أن الباب الثاين . كما أن العنوان اجلديد للباب الثاين أفضل بكثري من العنوان السابق. عملية

             ً                         ً                                     قد يندرج أيضا  يف إطار الفئة األوسع نطاقا  للنتائج القانونية، غري أن هذه املسألة " إعمال املسؤولية الدولية"     ً مكررا  
 .الصياغةميكن أن تعاجل بسهولة يف جلنة 

 ٣٦من املادة ) ب(٢فهل من الضروري أن تستبقى الفقرة . وقال إنه ليس لديه سوى بضعة أسئلة ثانوية -٤٢
     ً                                                                                     ً         مكررا  بشأن التأكيدات والضمانات املالئمة فيما يتصل بعدم التكرار؟ فمن املسلم به أن احلكومات كثريا  ما تقدم 

 وكما سبق للمقرر اخلاص أن أوضح، فإن الدولة املضيفة تقوم، .تلك التأكيدات يف املمارسة الدبلوماسية اليومية
يف حالة حدوث انتهاك حلرمة املباين الدبلوماسية، بتقدمي اعتذار وتعد بتوفري محاية معززة من قبل الشرطة وتؤكد 

 أو األديب؛ غري أن هذا النوع من البيانات يصدر على أساس االلتزام السياسي. للدولة املوفدة أن احلادث لن يتكرر
 من ٥٨فهل يعد هذا النوع من البيانات نتيجة قانونية؟ وهو يوافق على حتليل املقرر اخلاص الوارد يف الفقرة 

                                                                   ً     ً                     التقرير حيث الحظ أن من غري املرجح أن تتخذ تدابري مضادة ضد دولة قدمت جربا  كامال  عن انتهاك جملرد أهنا مل 
غري أن احلكم يف هذه احلالة ال يتسم . ات مالئمة بشأن عدم التكرارتقدم إىل الدولة املضرورة تأكيدات وضمان

 .بأمهية قانونية حبيث ميكن حذفه

 الذي ٤٢ من املادة ٣      ً                                          مكررا  أصبحت اآلن خالية من احلكم الوارد يف الفقرة ٣٧          ً          وتابع قائال  إن املادة  -٤٣
وهذا احلكم مل يلق . عيشهم اخلاصةينص على أال يؤدي جرب الضرر إىل حرمان سكان إحدى الدول من أسباب 
، على أساس أن الدول قد تسيء )٦(        ً     ً                                                  استحسانا  عاما ، وقد اعترضت عليه حكومات عديدة، منها حكومة اليابان

                                                        

 .Add.1-3 وCN/A.4/488، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٨حولية انظر  )٥(

 .CN/A.4/492، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية انظر  )٦(
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كما أنه يوافق يف . استخدامه لتاليف الوفاء بالتزاماهتا القانونية ولتقويض مبدأ اجلرب بالكامل، وهو مبدأ يؤيده هو
وقد أشار املقرر اخلاص إىل حالة . )٧( تستمد صحتها من القانون الدويل٣ أملانيا بأن الفقرة نفس الوقت على تعليق

وكانت حالة أملانيا حاضرة يف أذهان القوات . تعويضات احلرب املطالب هبا من أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل
 وقد نصت معاهدة السالم مع اليابان .١٩٥١املتحالفة عندما تفاوضت بشأن إحالل السالم مع اليابان يف عام 

                                                                                                ً     على أن تدفع اليابان تعويضات للقوات املتحالفة عن األضرار واملعاناة اليت سببتها احلرب، ولكنها أقرت أيضا  بأن 
موارد اليابان ليست كافية، إذا أريد أن يكون لليابان اقتصاد تتوفر له مقومات البقاء، لتقدمي جرب كامل جلميع 

                       ً                       ونتيجة لذلك، فإن بلدانا  مثل إندونيسيا والفلبني . عاناة وللوفاء يف نفس الوقت بالتزاماهتا األخرىاألضرار وامل
وعدد من البلدان اآلسيوية األخرى اليت احتلتها اليابان قد حصلت على جرب لألضرار اليت حلقت هبا، وذلك يف 

أما .            ً                      د أخرى، بدال  من تلقي تعويضات نقديةشكل خدمات من قبيل املساعدة يف بناء املصانع أو يف مشاريع تشيي
وجيوز القول إن هذه احلالة هي حالة . مجيع القوات املتحالفة األخرى، فقد تنازلت عن مجيع مطالباهتا جبرب األضرار

                                                            ً                           حمددة تندرج يف إطار قاعدة ختصيص، غري أن املقرر اخلاص قد ذكر أحكاما  ذات صلة مستمدة من معاهدات 
 .حقوق اإلنسان

فيجب أن تعفى من . كما أشار الرئيس إىل قاعدة من قواعد اإلجراءات املدنية اليابانية بشأن تدابري التقييد -٤٤
وقد . احلجز بنود من قبيل املالبس والفراش واألثاث وأدوات املطبخ الضرورية للعيش، والغذاء والوقود وما إليها

وهذا املفهوم القانوين ضروري بوجه .  سنة١٠٠ذ أكثر من اعتمدت هذه القواعد على أساس منوذج أملاين قائم من
وميكن حل هذه املسألة باللجوء إىل الظروف النافية للفعل غري املشروع، على النحو . خاص لبلدان العامل الثالث

قد       ً            مكررا  أن اللجنة ٣٧وهو على أية حال يأمل أن يبني التعليق على املادة .  من التقرير٤١املقترح يف الفقرة 
 .نظرت بعناية يف هذا املفهوم

      ً                مكررا  على أهنا حماولة ٣٧ من املادة ١الواردة يف الفقرة " املترتبة على ذلك الفعل"وقال إنه يفسر عبارة  -٤٥
وهو يرى أن . إلقامة عالقة سببية بني الفعل والضرر أو األذى دون إدراج أية إشارة فعلية إىل الضرر أو األذى

 ".جرب أضرار كل نتائج الفعل غري املشروع"مضة إىل حد ما ومن مث فإنه يفضل استخدام عبارة غا" املترتبة"كلمة 

 قال إنه يعترض على تعليق الرئيس بشأن التأكيدات والضمانات املالئمة فيما يتصل بعدم السيد سيما -٤٦
غري أن مثة حاالت تنطوي على                  ً                      ً        ً              وقد يكون النص فعال ، بصيغته الراهنة، عاما  ومتساهال  على حنو مفرط، . التكرار

وقد أشار السيد هافنر إىل حالتني انتهك فيهما عدد من البلدان . خطر حقيقي يتمثل يف وجود منط من التكرار
وتكتفي بعض البلدان بتقدمي اعتذارات يف كل مرة ومث تعود لتواصل انتهاكاهتا على . اتفاقيات متعددة األطراف

                                                        

 . أعاله٥انظر احلاشية  )٧(
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تجابة هلذا الشاغل يف اعتماد الصيغة اليت اقترحتها اجلمهورية التشيكية يف اللجنة وتكمن االس.                 ًنفس النمط تقريبا 
               ً ، ألنه توجد قطعا  "إذا استوجبت الظروف ذلك"، ميكن القول "عند االقتضاء"    ً                  فبدال  من استخدام عبارة : السادسة

 .تذاراتظروف تستوجب أن تقوم الدولة مرتكبة الفعل غري املشروع بأكثر من جمرد تقدمي االع

                                                                     ً     ً       قال إن معاهدة إعادة إنشاء دولة النمسا املستقلة والدميقراطية تتضمن حكما  مماثال  بشأن السيد هافنر -٤٧
                                                    ً                        وبافتراض أن مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول يسري أيضا  على االلتزامات اليت تكفل . محاية سبل البقاء

 ٣٣لة اليت ذكرها الرئيس ال ميكن أن تندرج ضمن املادة مسؤولية ثابتة للدول، فإنه تساءل عما إذا كانت احلا
 . بشأن حالة الضرورة

فمن .                ً                                                               حتدث بصفته عضوا  يف اللجنة فقال إن بإمكانه املوافقة على تناول املسألة هبذه الطريقةالرئيس -٤٨
جيب أن يكون غري أنه . األمور اخلطرية أن يكون هناك حكم مثل احلكم موضوع البحث ألنه قد يساء استخدامه

 .      ً                               معروفا  أن اللجنة قد نظرت يف هذه املسألة

 جدير باالهتمام ٤٢ من املادة ٣قال إن بيان الرئيس بشأن الفقرة ) املقرر اخلاص(السيد كروفورد  -٤٩
وهو ال يرى أن املوقف مشمول حبالة الضرورة أو حالة الشدة، ألنه هو نفسه ما برح يعاجل مسألة استخدام . للغاية
وما حصل . إال أنه ال توجد أسس تربر إلغاء االلتزامات. األحكام كمجرد مربرات إلرجاء دفع التعويضاتهذه 

يف معاهدة السالم مع اليابان ويف عدد من املناسبات األخرى يف هناية احلرب العاملية الثانية هو أن القوات 
فظيعة يف هناية احلرب العاملية األوىل، قد املتحالفة، وجملموعة متنوعة من األسباب، منها إدراك حدوث أخطاء 

ّ                     ولقد كان هذا ضربا  من السخاء س د د منذ ذلك الوقت ألف . قررت أال تصر على جرب األضرار على اإلطالق  ُ            ً                 
               ً                                                                         إال أنه يدل أيضا  على عدم جدوى اإلصرار على جرب األضرار إذا كان اجلرب سيفقر الدولة اليت جيب عليها . مرة

واملشكلة اليت . احلاالت القصوى تثري مشكلة ال تعاجلها الشروط النافية للفعل غري املشروعوهذه . جرب األضرار
، اليت استمدت من معاهدات حقوق اإلنسان، واردة يف هذا ٤٢ من املادة ٣تواجهها اللجنة هي أن صيغة الفقرة 

من احلكومات من أحناء خمتلفة ومن جهة أخرى، انتقد عدد . املوضع للتعبري عن هذا الشاغل يف احلاالت القصوى
ّ                                       واللجنة تقر  بأن مثة مشاكل قد تنشأ، وال سيما يف سياق . يف العامل هذه الصيغة ألنه ميكن أن يساء استخدامها           

التدابري املضادة، بل حىت يف سياق مقدار التعويض جلرب األضرار وأن اشتراط الصلة املباشرة ال ميكنه فحسب أن 
                                    ً                                         والتعويضات اليت كان على أملانيا نظريا  أن تدفعها يف هناية احلرب العاملية األوىل مشلت .يشمل مجيع هذه املشاكل

مسائل مثل مستحقات معاشات القوات املسلحة التابعة للقوات املتحالفة املنتصرة، على الرغم من أن تلك القوات 
               ً                  بة أملانيا، وفقا  لنظرية من نظريات املسلحة كانت قائمة بطبيعة احلال قبل اندالع احلرب، وما كان ليجوز مطال

أما املوقف بعد احلرب العاملية الثانية فكان . العالقة السببية، أن تدفع تلك التعويضات مبوجب القانون الدويل
ويلزم أن تنظر جلنة الصياغة فيما إذا كانت هناك طريقة .      ً                                           خمتلفا  من بعض النواحي، شأنه يف ذلك شأن النهج املتبع

 .عن هذا الشاغل يف مشروع املوادما للتعبري 
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وقد اعترف املقرر . ٤٢ من املادة ٣ قال إن هذه هي بالذات املشكلة بالنسبة إىل الفقرة السيد غالتسكي -٥٠
 غري ٣٣وهو يرى أن املادة . اخلاص ذاته بضرورة التعبري عن األثر املتزايد للجانب اإلنساين يف القانون الدويل

 ال ٤٢ من املادة ٣ خمتلفة هي مشكلة نفي عدم مشروعية الفعل، يف حني أن الفقرة فهي تعاجل مشكلة. كافية
، ومن مث فإنه يريد ٣٣                  ً          وهذا أمر خيتلف متاما  عن املادة . تتناول عدم املشروعية وإمنا اجلانب اإلنساين لألمور

 . منفصلةاسترعاء انتباه جلنة الصياغة إىل هذه املشكلة حبيث ميكن ذكرها يف موضع ما كصعوبة

االلتزام بالكف عن الفعل غري املشروع، وااللتزام :  قال إنه يرى أن هناك التزامني خمتلفنيالسيد غوكو -٥١
                                        ً فقد ال يكون الكف عن الفعل غري املشروع كافيا  . الالحق بتقدمي تأكيدات وضمانات مالئمة بشأن عدم التكرار

لدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع بتقدمي تأكيدات ومن مث تنشأ ضرورة قيام ا.       ً مكررا ٣٦لغرض املادة 
 . وضمانات، إذ جيب أن تستجيب هذه الضرورة جلانب الكف عن الفعل غري املشروع

زائدة عن " الكامل"          ً                      ً                  تعين ضمنيا  أن جرب الضرر يكون كامال ، ومن مث فإن كلمة ٣٧وهو يرى أن املادة  -٥٢
 .احلاجة وميكن حذفها

 فالحظ أن املقرر اخلاص قد بني أن ٣٦ من املادة ١ أشار إىل الصيغة احلالية للفقرة اسا راوالسيد سرينيف -٥٣
وهي هبذا املعىن تشمل حالة . هذه الفقرة تشمل كل االلتزامات الدولية، مبا فيها انتهاكات حقوق اإلنسان

وقال إن . فيدة األساسية من االلتزامالكيانات واألفراد واملنظمات الدولية، حىت وإن مل تكن الدولة ذاهتا هي املست
                          ً                                                                          وجهة النظر هذه مقبولة متاما  غري أن املسألة، مثلما الحظ السيد غايا، ميكن أن تترك لاللتزام األويل عندما يتعلق 
األمر بتلك الكيانات األخرى حىت ولو كانت املسألة تندرج يف إطار مسؤولية الدول، ولكن بالقدر الذي حيدده 

                ً                                                                  ومن الضروري أيضا  أن تقارن هذه املسألة بالطريقة اليت جيب أن تعمل هبا االلتزامات املتعلقة . ويل فقطااللتزام األ
وال ميكن أن . حبقوق اإلنسان من خالل الوفاء بشروط اإلبالغ، واحملافل القانونية احمللية والسبل األخرى العديدة

 تدخل الدولة، غري أنه قد يكون هناك جمال ملثل هذا حيل حمل هذا اهليكل نظام متصلب غري مرغوب فيه يقوم على
 .اإلجراء عندما تكون االنتهاكات مجاعية ومتواصلة وذات طبيعة قد تؤدي إىل التأثري يف السلم واألمن الدوليني

                               ً                                         ً             وقال إن هذا االجتاه معترف به متاما  وإنه ميكن للجنة أن جتد ضمن هذه احلدود موضعا  ما يكون فيه  -٥٤
أما اجلمع بني كل هذه االلتزامات ووضعها على نفس مستوى التزامات الدول إزاء .                 ًة الدول دور أيضا ملسؤولي

وأعرب عن أمله .                                                                         ً      ًبعضها البعض، حىت عندما ال تكون مشروطة بشروط مالئمة، فهو أمر قد يعطي انطباعا  خاطئا 
 . والتعليق على املواد ميكن أن يوضح تلك النقاط. يف تاليف ذلك

ويفترض أن .       ً                مكررا  إىل اجلرب بالكامل٣٧ من املادة ١تتصل مالحظته الثانية باإلشارة الواردة يف الفقرة و -٥٥
اهلدف ليس اجلرب بالكامل وإمنا اجلرب بقدر ما يتيسر، ألنه يوجد فيما يبدو عدد من احلاالت اليت ال يسري فيها 

 حيرم السكان من أسباب عيشهم اخلاصة، وأن قدرة وقد الحظ املقرر اخلاص حبق أنه ينبغي أال. اجلرب بالكامل
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ومتيل الدول إىل التصرف . الدولة املسؤولة عن الفعل على الدفع جيب أن تراعى، وأنه جيب عدم إفقار الدولة
وهو، شأنه يف ذلك شأن السيد غوكو، يتساءل عما إذا كانت عبارة . بطريقة عملية لدى معاجلة هذه املسائل

     ً                                                   ً                            ة فعال ، كما أنه يتفق مع السيد براونلي على أنه سيتعني دائما ، يف هناية األمر، النظر إىل اجلرب ضروري" بالكامل"
                                                                     ً                       فيما يتصل حباالت فعلية؛ مث تؤخذ يف االعتبار األفعال غري املشروعة املرتكبة عمدا  وغري ذلك من اجلوانب لدى 

               ً                          ن يكون اجلرب كامال  بقدر اإلمكان من أجل معاجلة واملسألة األساسية هي أنه جيب أ. حتديد نوع اجلرب املطالب به
 .نتائج الفعل غري املشروع

 أن حتريك عملية إنفاذ ٤٢وقد قيل إن اجلرب حق من حقوق الدولة املضرورة، ويرد يف التعليق على املادة  -٥٦
 غري أن القول بأن .وهو يوافق على ذلك. )٨(هذا احلق مبختلف أشكاله إمنا يتوقف على قرار من الدولة املضرورة

االلتزام باجلرب ينشأ بصورة تلقائية دون توافر صلة معينة مبسألة من بإمكانه أن حيرك عملية املطالبة باجلرب قد يثري 
                ُ                                                                  وعلى األخص، إذا ط بق مفهوم الدول املضرورة بدرجات خمتلفة تنشأ تعقيدات معينة إذا تفاوتت . صعوبات

 أصاهبا الضرر بصورة مباشرة أكثر من غريها أال حترك عملية املطالبة درجات تضرر الدول وقررت الدولة اليت
وعلى أية حال، جيب النظر يف هذه املسألة بشكل أوىف يف جلنة .              ّ                        باجلرب، بينما حب ذت دول أخرى أن تفعل ذلك

 .الصياغة

             ً     ا أن مثة عنصرا ، أو  من التقرير نقطة مفاده٢٩                     ُ                             أما فيما يتعلق مبسألة ب عد الضرر، فقد أثريت يف الفقرة  -٥٧
جمموعة من العناصر، إىل جانب عنصر عالقة السببية الطبيعية، وينبغي أن يعرب عن ذلك يف النص املقترح لبيان 

وجيب التوفيق بني هاتني .                      ً       ُ                  ً           غري أنه متت اإلشارة أيضا  إىل أن ب عد الضرر ليس جزءا  من القانون. املبدأ العام للجرب
 .ب مشروع املواداحلالتني دون املساس باقتضا

                                                            ُ  ّ                            وفيما يتعلق بواجب ختفيف الضرر كاستثناء للجرب املالئم، وهي مسألة ب ين ت بشكل جيد يف التقرير، تنشأ  -٥٨
فاشتراط اجلرب . مرة أخرى مسألة ما إذا كان اجلرب بالكامل ميثل يف مجيع األوقات املعيار الوحيد لتأمني القبول

ّ                       ميكن أن يعد ل باستمرار حسب ظروف احل الة وتقاعس الطرف املضرور عن اختاذ التدابري املناسبة واملعقولة اليت من          
 . زافريواملفروض أن يكون يف مقدوره اختاذها، مثلما تبني يف قضية 

أما فيما يتعلق باألسباب املتالزمة، قال إنه يوافق على أنه يف احلالة اليت توجد فيها عدة أسباب تتفاعل  -٥٩
                                       ً                                      ، حىت وإن كان الفعل غري املشروع يعزى أساسا  إىل طرف واحد، فإن نطاق اجلرب سيتأثر هنا           ً        ًلترتب أثرا  تراكميا 

                  ً                ّ            ال ميكن أن يكون كامال  قط، وهي مسألة بي نها الرئيس " بالكامل"وبالتايل، فإن استنتاجه هو أن اجلرب .     ًأيضا 

                                                        

، )اجلزء الثاين(لد الثاين ، اجمل١٩٩٣حولية (      ً          مكررا  السابقة ٦من التعليق على املادة ) ٤(انظر الفقرة  )٨(
 ).١٢٠ص 
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ن توازن مع وسائل عيش الدولة وغريه من األعضاء الذين أشاروا إىل أن وسائل عيش الدولة املضرورة جيب أ
 .املسؤولة عن الفعل

واجلرب .           ً                                                                   وأضاف قائال  إن هذه املسألة تظهر حىت على حنو أوضح يف سياق التقدير األويل ملقدار األضرار -٦٠
أما يف اإلطار األوسع .                 ً                                                             بالكامل ليس ممكنا  إال يف حالة العقود التجارية املباشرة حيث ميكن تقدير مقدار األضرار

عالقات فيما بني الدول، حيث تنشأ مسائل مثل العدوان وانتهاكات حقوق اإلنسان، فإن هذا املفهوم ليس لل
    ً                                                                                   وبدال  من اتباع النهج الذي يدعو إليه املقرر اخلاص والذي حيدد مبوجبه اجلرب بالكامل مث تطبق جمموعة .      ًمالئما 

ر هنج أكثر إنسانية يف املرحلة األولية لتحديد ثانوية من معايري التخفيف، فإنه يفضل حتديد العوامل يف إطا
 .املسؤولية ونتائجها، مع مراعاة اعتبارات هامة مثل قدرة الدولة على الدفع

وهو يتفق مع املقرر اخلاص على أنه سيتعني معاجلة مسألة وقف االنتهاك ومسألة األداء املستمر اللتزام  -٦١
 املقترحة من ٣٦ من الصيغة اجلديدة للمادة ٢فالفقرة . فهومنيدويل، غري أنه يشكك يف حكمة الربط بني امل

 من ١١٩      ً                                 مكررا  املقترحة من املقرر اخلاص يف الفقرة ٣٦ من املادة ١، واليت تنعكس كما يظهر يف الفقرة )٩(فرنسا
فاالقتراح . اص          ً                                                                  غري أن شيئا  ما يف االقتراح الفرنسي ما زال غري وارد يف الصيغة اليت اقترحها املقرر اخل. تقريره

الفرنسي يشدد على الصلة بااللتزامات األولية، يف حني أن الصيغة اليت وضعها املقرر اخلاص تشدد بدرجة أكرب 
ومن الضروري أن يويل املقرر اخلاص وجلنة الصياغة املزيد من العناية هلذه . على استمرار نتائج الفعل غري املشروع

 . املسألة

دات وضمانات عدم التكرار، فهو يؤيد الرأي الذي أعرب عنه املقرر اخلاص يف أما فيما يتعلق بتأكي -٦٢
 من تقريره وهو أن األمر يتوقف إىل حد بعيد على الظروف احملددة، مبا فيها طبيعة االلتزام وطبيعة ٥٩الفقرة 
 املواد يتخذ شكل وتنشأ هنا مسألة ما إذا كان األمر حيتاج إىل إدراج حكم حمدد يف جمموعة مشاريع. االنتهاك

ومن املؤكد أن هذه املسألة ال ينبغي أن تعاجل على نفس مستوى معاجلة . االلتزام القانوين كمقابل لاللتزام األديب
ويرى السيد براونلي والسيد بيليه أنه ليس يف ممارسة الدول ما يؤيد جتسيد هذه الفكرة . مسألة النتائج مثل اجلرب
دو من ناحية أخرى أن السيد سيما والسيد هافنر يريان أن هذه الفكرة ينبغي أن ويب. يف صيغة قانونية حمددة
ومها على صواب فيما يتعلق بدولة ال تعطي ضمانات بعدم تكرار فعل غري مشروع مما . تنعكس يف مشروع املواد

. ا أو املنطبقة على الدولة                        ً                                                     يتطلب يف حاالت معينة تعديال  للقانون الوطين من أجل تطبيق املعايري الدولية املتفق عليه
. إال أنه ال ميكن دراسة هذه املشكلة يف النطاق املتواضع للحكم قيد النظر، بل ينبغي أن تعاجل على مستوى آخر
 .ويف املرحلة الراهنة، قد يكون احلل األنسب يف وضع صيغة عصرية ومرنة على النحو الذي اقترحه املقرر اخلاص

                                                        

 . أعاله٥انظر احلاشية  )٩(
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غري أنه .                               ًوهذا هو احلل الذي يفضله هو أيضا . ٣٨ املقرر اخلاص حلذف املادة ويف اخلتام، الحظ تفضيل -٦٣
             ً       ً وهو يقف موقفا  منفتحا  . حيترم موقف األعضاء الذين رأوا أن على اللجنة أن تعاجل املسألة اليت تتناوهلا هذه املادة

 .إزاء الشكل الذي سيتخذه هذا النهج، ويترك للجنة الصياغة أمر وضع صيغة مناسبة

 قال إنه ينبغي، يف سبيل االستخدام الفعال للوقت، أن جيري النظر يف املشاكل املثارة السيد روزنستوك -٦٤
                                                                                   ً غري أنه يرغب يف التعليق على املفهوم الذي يفيد بأن عدم اختاذ إجراءات التخفيف يؤدي منطقيا  . يف جلنة الصياغة

ومن شأن .  إىل تقليل الضرر الذي يدفع مقابل جلربهفالواقع أن التخفيف يؤدي. إىل خفض مقدار جرب األضرار
استخدام املصطلحات بصورة دقيقة أن يساعد على تطوير إطار ميكن فيه تسوية املنازعات بني احلكومات مع 

 .مرور الوقت

  قال إنه يف احلالة اليت تكون فيها أجهزة الدولة ملزمة مبوجب قانون عن قوانينها بأن تتصرفالسيد هافنر -٦٥
                                                                                           ً         بطريقة تتناىف مع القانون الدويل، فإن تطبيق ذلك القانون وليس القانون ذاته هو الذي يشكل انتهاكا  للقانون 

. وتشكل تأكيدات وضمانات عدم التكرار وسيلة إللزام دولة بأن جتعل قوانينها متوافقة مع القانون الدويل. الدويل
ُ                                         وهنا إذا ح ذف من مشروع املواد مفهوم تأكيدات وضمانات فما هو االلتزام الذي يفرض على دولة ما لتغري قان         

 عدم التكرار؟

ّ    قال إنه بينما توجد حجج قانونية تدعم كال الرأيني، فإنه يبدو له أن السيد هافنر قد تسر ع السيد بيليه -٦٦                                                                                  
ون الذي ينظم            ً         ومن ذلك مثال  أن القان.     ً                                                        كثريا  يف زعمه بأن اعتماد قانون ما ال يؤدي إىل نشوء مسؤولية الدول

 .                                                              ً               ًفعل إبادة مجاعية، إذا اعتمد دون أن ينفذ، يظل يشكل بالتأكيد فعال  غري مشروع دوليا 

أما فيما يتعلق بالسؤال احملدد الذي طرحه السيد هافنر، فإنه ما زال غري مقتنع بأن هذه املسألة تقع يف  -٦٧
غري أنه يتساءل . ملعين يشكل ضمانة من هذا القبيلومن املسلم به أن إلغاء القانون ا. نطاق ضمانات عدم التكرار

فكل األمثلة املقدمة .                                                                  ً      ًعما إذا كانت هناك أي ضرورة جلعل تأكيدات وضمانات عدم التكرار مفهوما  مستقال 
                ً       ً                       ومل يقدم أحد مثاال  ملموسا  عن سياق خمتلف تكون فيه . ميكن يف الواقع أن تتصل بالترضية أو بالتنفيذ أو بالكف

      ً          مكررا  املقترحة ٣٦من املادة ) ب(٢           ً                                               مطلوبة فعال  مبوجب القانون الدويل، مثلما ذكر يف مشروع الفقرة الضمانة
 .من املقرر اخلاص

فمن الواضح أنه ال ميكن ألي .  قال إنه يشاطر السيد بيليه فهمه للمفاهيم قيد النظرالسيد سرينيفاسا راو -٦٨
                           ً           وعندما تتحمل الدولة التزاما ، جيب عليها . ب من التزاماهتا الدوليةدولة أن حتتج بقانوهنا الداخلي كمربر للتهر

غري أن األمور . وال يوجد اختالف بينه وبني السيد هافنر يف هذا الصدد. تنفيذه بفعالية بواسطة تشريعها الداخلي
ة افتقار فال معىن لسن تشريع جديد بشأن معايري متطورة وواضحة خاصة يف حال. ليست بسيطة إىل هذا احلد
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                            ً                                          بل إن احلالة تصبح أكثر تعقيدا  بكثري يف احلاالت اليت تنطوي على القانون الدويل . الدولة إىل القدرة على تنفيذه
 .                                      ًالعريف وعلى معايري دولية غري مقبولة عامليا 

قتضاب فهو قد تعمد اال.                              ً                               قال إن السيد بيليه كان مصيبا  عندما اهتمه بالتسرع يف االستنتاجالسيد هافنر -٦٩
فصحيح بطبيعة احلال أن بعض القواعد األولية تلزم الدول بسن تشريعات . يف طرح حججه هبدف تبسيط األمور

ويف هذه احلاالت، ال ترتكب . ومن ناحية أخرى، هناك قواعد أولية أخرى تلزم الدول باختاذ موقف معني. معينة
وميكنه .                     ً                           ن ذاته ال ميثل انتهاكا  اللتزام دويل ما مل يتم تطبيقهجنحة إال إذا طبق القانون الداخلي، وبالتايل فإن القانو

قبول املفهوم الذي يعترب أن مادة بشأن الترضية تشمل احلق يف طلب تأكيدات وضمانات عدم التكرار، بشرط أن 
م الدولة غري أنه ال ميكنه أن يقبل مفهوم عدم وجود ما يلز. يذكر ذلك صراحة يف النص، أو على األقل يف التعليق

 .بأن تغري قوانينها، ألن القانون الداخلي يف هذه احلالة يكون أعلى درجة من القانون الدويل بالنسبة لتلك الدولة

.  قال إن صعوبة حتديد مقدار اجلرب يف قضية ما ال تعين أن القواعد غري صحيحةالسيد روزنستوك -٧٠
ّ بينما تقر " اجلرب بالكامل"فمشاريع املواد تدعو إىل                             ً    ً               بأن اجلرب ال ميكن أن يكون كامال  حقا  يف عامل ال يتسم         

 .بالكمال

 قال إنه متفق مع السيد روزنستوك، وإن كان كل منهما ينظر إىل املسألة من زاوية السيد سرينيفاسا راو -٧١
 .                                       ًفالكأس نصف مآلنة ، ولكنها نصف فارغة أيضا . خمتلفة

 املعتمدة يف ٤٢ترد يف مشروع املادة " اجلرب بالكامل" أن عبارة أشار إىل) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٧٢
 .القراءة األوىل، وأن احلكومات مل تنتقدها

١٣../رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦١٦جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٥، اجلمعةيوم 

 السيد شوساي يامادا :الرئيس

 موريس كامتوالسيد  :ثـم

السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي،  السيد آدو،   :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو،  السيد بيليه، السيد تومكا،

روفورد، السيد السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد ك
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد هافنر، السيد هي�كوسوما 

 ـــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
  )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

 الواردة يف ٣٨      ً    مكررا ، و٣٧      ً    مكررا ، و٣٦، و٣٦دعا أعضاء اللجنة إىل مواصلة النظر يف املواد الرئيس  -١
 .Add.1-4) و(A/CN.4/507 من التقرير الثالث للمقرر اخلاص ١١٩الفقرة 

لثاين ملشروع  قال إن التقرير الثالث يتسم بأمهية كبرية وإنه مفيد لبدء القراءة الثانية للباب االسيد تومكا -٢
 .املواد

                                                                                     ً       وقال إنه يؤيد بالتحديد الترتيب اجلديد الذي يقترحه املقرر اخلاص، ال سيما الباب الثاين مكررا  اجلديد  -٣
فهذا اإلجراء يتفق من مجيع النواحي مع االجتاه األصلي للجنة، وللمقرر اخلاص ". إعمال املسؤولية الدولية"املعنون 

                                                        

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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ٍ                    عندئذ  روبرتو آغو، للقيام ٍ                     ، بعد باب أول خيصص ملنشأ املسؤولية الدولية، وباب ثان  خيصص ملضمون املسؤولية                                                      
 .)٣(الدولية وأشكاهلا ودرجاهتا، بإضافة باب ثالث ملعاجلة تسوية املنازعات وإعمال املسؤولية الدولية

                 ً   ادة اليت ترد حاليا  يف وقال إنه يثين على املقرر اخلاص نيته يف تغيري مكان األحكام املتعلقة بالتدابري املض -٤
فالتدابري املضادة يف الواقع أداة هتدف . الباب الثاين، رغم عدم وجود عالقة هلا مبضمون وأشكال املسؤولية الدولية

                              ً      ً                                                            ً         إىل محل الدولة اليت تنتهك التزاما  دوليا  على الوفاء بالتزامها اجلديد وهو االلتزام باجلرب، الذي يعترب جزءا  ال يتجزأ 
 .ولذلك فإن مكان األحكام املتعلقة بالتدابري املضادة هو الباب الذي سيعاجل إعمال املسؤولية. وليةمن املسؤ

" أحكام عامة"غري أنه فيما يتعلق باقتراح املقرر اخلاص بإضافة باب رابع إىل مشروع املواد بعنوان  -٥
 .أن ذلك يتطلب املزيد من البحث املعتمدتني يف القراءة األوىل، يرى ٣٩ و٣٧يتضمن املادتني احلاليتني 

وقال إنه مقتنع باحلجة اليت قدمها املقرر اخلاص بشأن قابلية األحكام الواردة يف الباب األول للتطبيق على  -٦
ولذلك . مجيع االلتزامات الدولية للدولة، أي مبا يف ذلك على االلتزامات الناشئة نتيجة لفعل غري مشروع سابق

وأشار يف هذا الصدد إىل تعليق اللجنة . ٤٢ من املادة ٤ يف الفقرة ٤ة تكرار مضمون املادة ينبغي أن تتجنب اللجن
من الباب األول الذي أعلنت فيه صراحة أن الفصل األول من املشروع، " مبادئ عامة"على عنوان الفصل األول 
ولذلك . )٤( على املشروع بأكملهيتناول بعض مبادئ القانون اليت تنطبق) ٤ إىل ١املواد (الذي يتضمن أربع مواد 

بإدراج حكم يف الباب الثاين للنص على سريان ) ٢٦١٣اجللسة (فإنه ال يؤيد االقتراح الذي قدمه السيد بيليه 
ٍ     فسيؤدي مثل هذا احلكم بال داع  إىل .                                                             ًاحلكم الوارد يف الفصل اخلامس من الباب األول على الباب الثاين أيضا                           

 . ستناد إىل قاعدة مفهوم املخالفةمشاكل من حيث التفسري باال

النتائج القانونية لفعل الدولة غري "وأعلن باالنتقال إىل العنوان الذي يقترحه املقرر اخلاص للباب الثاين  -٧
ولذلك، فإن العنوان الذي اقترحه أحد .                ً                                    ًأن املسؤولية فعال  نتيجة قانونية للفعل غري املشروع دوليا "             ًاملشروع دوليا 

 .، غري مناسب"النتائج القانونية للمسؤولية الدولية"                           ً      لجنة والذي خيتلف عن ذلك قليال ، وهو أعضاء ال

الذي اقترحه " مضمون املسؤولية الدولية" أنه يرى أن عنوان هذه املادة ٣٦وأضاف فيما يتعلق باملادة  -٨
. راح عنوان خمتلف للباب الثايناملقرر اخلاص ال يتفق مع احلكم الذي ورد فيها، رمبا لقيام املقرر اخلاص باقت

      ً                               مكررا ، فإنه يتفق مع املقرر اخلاص على ٣٦وفيما يتعلق باملادة . وسيلزم أن تعاجل جلنة الصياغة هذه النقطة
ضرورة توثيق العالقة بني واجب استمرار الوفاء بااللتزام الذي تعرض لالنتهاك، والكف عن الفعل غري املشروع 

ولكنه يالحظ أن هذه املفاهيم الثالثة، على الرغم من التقارب بينها، . ت عدم التكرار     ً                 دوليا ، وتأكيدات وضمانا
الكف عن "      ً  مكررا  ٣٦ويف مجيع األحوال، فإن عنوان املادة . مميزة، ومن األفضل لذلك أن تعاجل يف مواد منفصلة

                                                        

 .٥١-٣٨، الفقرات Rev/10010/A.1 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٥٩-٥٥، اجمللد الثاين، ص ١٩٧٥حولية  )٣(

 وما يليها من النص اإلنكليزي، ١٧٣، اجمللد الثاين، ص ١٩٧٣حولية لالطالع على التعليق، انظر  )٤(
 .٥٨، الفقرة A/9010/Rev.1الوثيقة 
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 على استمرار ١لتأكيد يف الفقرة ومن الواجب أن يعاد ا. ال جيمع بني هذه املفاهيم الثالثة" السلوك غري املشروع
) ب(٢ويوحي منطوق الفقرة . االلتزام الدويل األويل، رغم انتهاكه، وعلى ضرورة وفاء الدولة املعنية هبذا االلتزام

بأنه ينبغي تقدمي تأكيدات وضمانات عدم التكرار يف مجيع األحوال، ولكن يتبني من املناقشة أهنا ذات صلة يف 
 .يلزم أن تويل جلنة الصياغة االهتمام الواجب هلذه النقطةو. ظروف معينة فقط

             ً  املعنونة أيضا  ٤٢املادة (أن املادة املقابلة السابقة " اجلرب"      ً          مكررا  املعنونة ٣٧والحظ فيما يتعلق باملادة  -٩
، أن وليس من احلكمة، بالتايل. تنص على اجلرب الكامل وأهنا مل تثر أي اعتراض من جانب احلكومات") اجلرب"

وينبغي للجنة يف هذا الصدد أن تقلل من تركيزها على حالة الدولة الفاعلة وأن . تتخلى اللجنة عن هذا املفهوم
     ً  وأخريا ، .          ً                                                            ً                 تويل مزيدا  من االهتمام للضرر الذي يلحق بالدولة نتيجة فعل غري مشروع دوليا  ترتكبه دولة أخرى

اليت اقترحها املقرر "                                    ًالنتائج األخرى للفعل غري املشروع دوليا  " املعنونة٣٨وفيما يتعلق بالصيغة اجلديدة للمادة 
          ً        فترد عموما  األحكام . اخلاص، فإنه مييل إىل االعتقاد، مثل املقرر اخلاص، بعدم االحتياج إىل مادة خاصة لذلك

 وهذا هو النهج .املتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدويل العريف غري املنصوص عليها يف صك ما يف ديباجة هذا الصك
 .الذي ينبغي أن تأخذ به اللجنة إذا اختذ مشروع املواد شكل اتفاقية

 قال إنه يؤيد معظم االقتراحات اليت قدمها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث، مثل االقتراح الذي السيد آدو -١٠
ٍ                                           يرمي إىل إضافة باب ثان  مكرر  إىل مشروع املواد بشأن إعمال املسؤولية الدولي      ٍ ة وختصيص باب رابع لألحكام                     

 .                            ً                العامة مع تأجيل النظر، حاليا ، يف الباب الثالث

فهناك أشكال خمتلفة من اجلرب ويتوقف .       ً مكررا ٣٧      ً   مكررا  و٣٦وقال إنه يوافق بغري صعوبة على املادتني  -١١
تجاج مبسؤولية الدولة من ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أنه ميكن االح. االختيار بينها على األفعال قيد البحث

اللحظة اليت تقوم فيها الدولة املضرورة بإثبات ارتكاب فعل غري مشروع، أو امتناع؛ وليس من الواجب عليها أن 
ومن املسلم به أن الدولة تستويف املسؤولية اليت تقع على عاتقها عند قيامها . تقدم الدليل على وقوع ضرر فعلي

كلمة جامعة تشمل الوسائل املختلفة " اجلرب"وكلمة . ضرر الناتج عن هذا االنتهاكبانتهاك التزام دويل جبرب ال
ويتضمن اجلرب احلق يف املطالبة بالكف عن االنتهاك، واحلق . املتاحة للدولة للوفاء هبذه املسؤولية أو للتخلص منها

 ٣٦وتشمل املادتان . احلق يف الترضية                    ً                                           ً   يف املطالبة بالرد عينا ، واحلق يف التعويض يف حالة عدم إمكان الرد عينا ، و
وينبغي إحالتهما .       ً                                                             مكررا ، بعد قيام املقرر اخلاص بإعادة صياغتهما، مجيع هذه األشكال من اجلرب٣٧     ً  مكررا  و

، فإنه يفضل النص اجلديد الذي يقترحه املقرر ٣٨وفيما يتعلق باملادة .  إىل جلنة الصياغة٣٦باإلضافة إىل املادة 
، ال )٢٦١٥اجللسة (وكما الحظ السيد لوكاشوك من قبل .  يصر على اإلبقاء على هذا النصاخلاص ولكنه ال

وإذا قررت اللجنة اإلبقاء عليها فإنه سيوافق .                     ً                                تضيف هذه املادة جديدا  من حيث املوضوع وميكن حذفها بسهولة
وقال إنه . يف الباب الرابع وبشرط إدراجها ex abundanti cautela)(على ذلك مع التحذير بزيادهتا عن احلاجة 

 .      ً مكررا ٤٠حيتفظ باحلق يف العودة يف وقت الحق إىل املادة 
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.                                               ً                                    قال إن التقرير الثالث جدير بالثناء ويسهم عموما  يف إثراء القانون الدويل وأعمال اللجنةالسيد إيلويكا  -١٢
واد وأنه ميكن للمقرر اخلاص وجلنة  هلا مكان يف مشروع امل٣٨      ً   مكررا  و٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦ويف رأيه أن املواد 

 .الصياغة إدخال حتسينات عليها يف ضوء املالحظات اليت أبديت يف هذا الشأن

         ً                                                                                   وقال مشريا  بإجياز إىل برنامج العمل الطموح الذي قدمه املقرر اخلاص بشأن مراحل إمتام القراءة الثانية  -١٣
    ً                                                     نادا  إىل استكمال اللجنة القراءة الثانية ملشاريع مواد الباب ملشروع املواد إن املقرر اخلاص وضع هذا الربنامج است

                                                          ً      ً                           األول يف الدورة احلادية واخلمسني، اليت مل يكن مفهومها األساسي إمجاال  موضعا  للجدل، وإن كانت اللجنة قد 
ات يف أرجأت الفصل يف بعض املسائل املتعلقة بالباب األول، مثل مسألة مسؤولية الدولة عن انتهاك االلتزام

 . اليت اعتمدت يف القراءة األوىل، للمزيد من التفكري١٩مواجهة الكافة وعالقة احلكم املتعلق بذلك باملادة 

بالتحديد، فإنه يرى أهنا الركن األساسي " اجلنايات واجلنح الدولية" املعنونة ١٩وفيما يتعلق باملادة  -١٤
، الذي وجد نتيجة للحرب العاملية الثانية، يشري "ناية الدوليةاجل"ومفهوم . ملشروع املواد وحلقة الوصل بني أجزائه

فيوجد نظام قائم بذاته للمسؤولية عن األفعال .                                            ً           إىل مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا  األشد جسامة
اللجنة هذه وإذا مل تراع .                 ً                                                     غري املشروعة دوليا  األشد جسامة، ونظام قائم بذاته لألفعال غري املشروعة األخرى

 .احلقيقة، فإهنا لن تتمكن من إمتام العملية املفيدة اليت شرعت فيها عند التصدي هلذا املوضوع بنجاح

 إنه ٣٨      ً   مكررا  و٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦         ً                    قال ملخصا  املناقشة بشأن املواد ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -١٥
 مبا يف ذلك فيما يتعلق -  ً                         ما  يف أعماهلما بصدد عدة مسائليالحظ مع االمتنان أن اللجنة والفريق العامل أحرزا تقد

                                                        ً      وإن كانت بعض املسائل ال تزال معلقة وسيتم الفصل فيها هنائيا  عند -بالنقطة اليت أثارها السيد إيلويكا اآلن 
 .النظر يف جوانب أخرى من التقرير

يجية الواجبة االتباع فيما يتعلق بصياغة                                        ً     ً            وقال إنه يالحظ مع االرتياح أن هناك اتفاقا  عاما  على االسترات -١٦
الباب الثاين، أو على األقل النتائج املنصوص عليها يف هذا الباب، من حيث التزامات الدولة املسؤولة، وكذلك 
فيما يتعلق بضرورة معاجلة هذه االلتزامات واالحتجاج هبا من جانب دول أخرى يف األبواب املختلفة من املشروع 

                       ً                                     ولقد تبني من األعمال أيضا  أنه ينبغي اإلبقاء على األحكام القائمة . يف الفصول املختلفة للباب نفسهأو على األقل 
من حيث اجلوهر، حىت يف احلاالت اليت أعيد ترتيبها فيها، مع استكماهلا ببعض العناصر، رمبا مبادة بشأن املصلحة، 

 .)٥( رويس، يف تقريره الثاين�اجنيو على حنو ما توخاه يف حينه املقرر اخلاص السابق، السيد أر

وأضاف فيما يتعلق بإمكانية احتجاج كيانات خالف الدول مبسؤولية دولة ما، اليت تساءل بشأهنا السيد  -١٧
ومن الواضح أن مسؤولية . غايا، أن املفهوم املفتوح للمسؤولية، املنصوص عليه يف الباب األول، يسمح بذلك

وال يعين هذا بالتايل أنه ينبغي أن تعاجل . ف الدول تدخل يف نطاق مسؤولية الدولالدولة يف مواجهة كيانات خال
فليس هناك ما يلزمها على القيام بذلك ألسباب عديدة ال عالقة هلا مبوضوع مسؤولية الدول : اللجنة هذه املسألة

                                                        

 .Add.1 وCN/A.4/425، الوثيقة ١٦٤-١٦٣ و٨٨-٦٣، ص )زء األولاجل(، اجمللد الثاين ١٩٨٩حولية  )٥(
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 األول ومضمون األبواب يف حد ذاته، ولكن ينبغي أن تشري إىل هذه املسألة لضمان االتساق بني مضمون الباب
وليس من .       ً         مكررا  املقترحة٤٠ من املادة ٣وهذا هو اهلدف من الشرط الوقائي املنصوص عليه يف الفقرة . األخرى

 .املرغوب فيه أن تذهب اللجنة إىل أبعد من ذلك

انب أعضاء كثريين وقال فيما يتعلق بصعوبة التمييز بني القواعد األولية والقواعد الثانوية اليت أثريت من ج -١٨
يف اللجنة إنه يرى أنه ليس أمام اللجنة خيار خالف االلتزام بالقرار الذي اختذته اللجنة من قبل وهو اإلبقاء على 

 .هذا التمييز

وقال باالنتقال إىل املواد املختلفة اليت اقترحها إن املناقشات اليت جرت بشأن عنوان الباب الثاين وكذلك  -١٩
وعلى جلنة الصياغة اآلن أن تعاجل مجيع االقتراحات اليت أبديت من . واد املختلفة كانت مفيدةبشأن عناوين امل
           ً               ً                                                                  ويبدو عموما  أن هناك اتفاقا  على إحالة املواد األربع إىل جلنة الصياغة وعلى أنه ينبغي اإلبقاء عليها . حيث الشكل

، سواء يف الباب الرابع، ٣٨اإلبقاء على املادة ولقد اقتنع يف هذا الصدد بضرورة . يف مكان ما من مشروع املواد
 .                   ً                                              أو يف الديباجة، طبقا  لالقتراحات اليت ستقدمها جلنة الصياغة يف هذا الشأن

      ً                                 مكررا  على املبدأ العام للكف عن السلوك ٣٦                         ً                        كذلك، من املتفق عليه عموما  أنه ينبغي أن تنص املادة  -٢٠
ولقد أبديت مالحظات . أ العام للجرب، لكفالة التوازن يف الفصل األول      ً          مكررا  على املبد٣٧غري املشروع، واملادة 

      ً                   مكررا  أن مشكلة الكف عن ٣٦هامة فيما يتعلق بالشكل، خاصة من السيد براونلي الذي أكد فيما يتعلق باملادة 
 املشروع السلوك غري املشروع، وبوجه خاص مشكلة تأكيدات وضمانات عدم التكرار، ال تثار يف إطار الفعل غري

                     ً                                              ً                             املستمر فحسب ولكن أيضا  يف إطار سلسلة األفعال اليت يعتقد أهنا ستتسم غالبا  بطابع استمراري، حىت إذا أمكن 
إىل استمرار ) أ(٢وعلى جلنة الصياغة أن تنظر فيما إذا كانت اإلشارة يف الفقرة . التصدي لكل فعل على حدة
تعاجل تأكيدات وضمانات عدم التكرار، فرمبا من األفضل ) ب(٢وملا كانت الفقرة . الفعل غري املشروع ضرورية

وفيما يتعلق باإلبقاء على هذه الفقرة الفرعية ذاهتا، فلقد أبديت آراء خمتلفة يف . تعديل العنوان احلايل هلذه املادة
ومة يف الواقع ومل تقترح أي حك. هذا الشأن؛ ويتبني مع ذلك من املناقشة أن أغلبية أعضاء اللجنة يوافقون عليها

.  بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل، حىت يف احلاالت اليت اقترحت فيها نقلها إىل مكان آخر٤٦حذف املادة 
        ً                                                                                            وقال ردا  على املالحظة اليت أبداها السيد بيليه واليت مبقتضاها ال ميكن القول بوجود أمثلة لضمانات عدم التكرار 

غري أنه من اجلدير بالذكر أنه وردت يف قرار . أمثلة قليلة يف هذا الشأنيف أحكام احملاكم إنه يسلم بوجود 
بعض العناصر اليت ميكن أن تعترب من قبيل تأكيدات " رينبو واريور"التحكيم الذي أصدره األمني العام يف قضية 

الدول،                                                ً              وصحيح أن تأكيدات وضمانات عدم التكرار تكون أساسا  يف العالقات بني . وضمانات عدم التكرار
                   ً                 ويف مجيع األحوال، كثريا  ما قدمت احلكومات .                    ً                                   ولكن من الصحيح أيضا  أن احملاكم ينبغي أن تعمل على تطبيقها

.                                                                                        ً       ًتأكيدات وضمانات عدم التكرار عند انتهاك التزام ما، حىت عندما ال يكون الفعل غري املشروع دوليا  مستمرا 
ية يف ضوء االقتراح املقدم من اجلمهورية التشيكية بشأن الفصل وميكن للجنة الصياغة أن تعيد صياغة الفقرة الفرع
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 من التقرير الثالث، ورمبا مع اإلشارة إىل خطورة السلوك غري املشروع واحتمال ٥٦ الوارد يف الفقرة )٦(الثالث
 .                                        ُ                   تكراره، باالستناد إىل املادة املقابلة اليت اعت مدت يف القراءة األوىل

ولقد تساءل ". اجلرب الكامل"   ً                                          ررا  تثري بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بعبارة  مك٣٧وقال إن املادة  -٢١
وملا كانت هذه العبارة قد وردت يف . عما إذا كان ينبغي اإلبقاء عليها) ٢٦١٤اجللسة (السيد سرينيفاسا راو 

 من األفضل اإلبقاء                                      ً                                     النص األصلي هلذه املادة وأهنا مل تكن موضعا  العتراض خاص من جانب احلكومات، فإنه يرى
فلقد كانت مالحظات السيد سرينيفاسا راو بشكل شبه . غري أنه يسلم بوجود مشكلة فيما يتعلق بالتوازن. عليها

كامل حول شواغل الدولة املسؤولة؛ ولكن ال ينبغي مع ذلك، كما ذكر السيد تومكا، إمهال شواغل الدولة اليت 
          ً                                                  د يؤدي فعال  االلتزام باجلرب الكامل يف حاالت نادرة إىل إفقار الدولة فق.                                ًتكون ضحية للفعل غري املشروع دوليا 

وقد . وينبغي بالتايل النص على تدابري وقائية ملواجهة مثل هذه احلالة، دون املساس مببدأ اجلرب الكامل. املسؤولة
 من املادة ٢دت يف الفقرة اليت ور" نتائج[...] يزيل "، فيما يتعلق بعبارة )اجللسة نفسها(أشار السيد كامتو حبق 

وذكرت حمكمة العدل الدولية الدائمة .       ً                                               ً         مكررا  إىل أنه ال ميكن إزالة نتائج الفعل غري املشروع دوليا  بالكامل٣٧
مجيع نتائج الفعل غري " بقدر اإلمكان"أنه ينبغي أن يزيل اجلرب  مصنع شورزوف    ً                       أيضا  يف حكمها الصادر يف قضية 

بالتايل أن تقرر جلنة الصياغة ما إذا كان ينبغي أن ترد هذه العبارة من أجل حتديد صفة وسيلزم .             ًاملشروع دوليا 
 .أم ينبغي معاجلة هذه املسألة يف التعليق" اجلرب الكامل"

                                      ً     ً                               ً                      وقال إنه تبني من املناقشة أن هناك اتفاقا  عاما  حول فكرة السببية الواجبة ضمنيا  ملفهوم اجلرب وأنه ينبغي  -٢٢
         ً                                                             وهنا أيضا  سيلزم أن تقرر جلنة الصياغة ما إذا كان التعبري عن هذه الفكرة يف . عبري عن هذه الفكرةبالتايل الت

 .      ً       ً مكررا  مناسبا ٣٧ من املادة ١الفقرة 

 إن أغلبية أعضاء جلنة الصياغة يؤيدون اإلبقاء عليها ولكن يالحظ وجود ٣٨وقال فيما يتعلق باملادة  -٢٣
وسيلزم أن تنظر جلنة الصياغة فيما إذا كان من . ذي ينبغي أن ترد به هذه املادةبعض االختالف بشأن املكان ال

 .          ُ                          املناسب أن ت درج يف الباب الرابع املقترح

      ً                                                           مكررا  أن اهلدف الذي ترمي إليه هو إعمال التمييز بني االلتزام بالكف ٤٠وأكد فيما يتعلق باملادة  -٢٤
لة من ناحية، وحق الدول األخرى يف االحتجاج هبذه املسؤولية من ناحية وااللتزام باجلرب املتعلقني بالدولة املسؤو

 .وأعرب عن امتنانه ملوافقة اللجنة على األقل على هذا التمييز. أخرى

 .توىل السيد كامتو الرئاسة

  إىل جلنة٣٨ إىل ٣٦ قال إنه، إذا مل يكن هناك أي اعتراض، سيعترب أن اللجنة تود إحالة املواد الرئيس -٢٥
 . الصياغة

                                                        

 .٣، احلاشية ٢٦١٣انظر اجللسة  )٦(
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 .وقد اتفق على ذلك 

 .      ً مكررا ٤٠ودعا أعضاء اللجنة إىل النظر يف املادة  -٢٦

حق الدولة يف التمسك مبسؤولية دولة "      ً  مكررا  ٤٠ قال إنه يرى أن العنوان احلايل للمادة السيد سيما -٢٧
ويبدو يف الواقع أن . ا احلق         ً               ً                  ُ                       ليس وافيا  ألنه ال يقدم ردا  على السؤال الذي ط رح بشأن مدى وجود مثل هذ" أخرى

يف الفقرة " املصلحة القانونية"، ومفهوم ١يف الفقرة " الدولة املضرورة"مفهـوم : هذه املادة تقدم مفهومني خمتلفني
                           ً                                      ً                            وهذان املفهومان مرتبطان قطعا  بوجه أو بآخر ولكنهما ليسا متطابقني حقا  بالوجه املطلوب يف سياق املادة . ٢
ن املتوقع أن يؤدي االختالف يف تفسري احلكم الصادر من حمكمة العدل الدولية يف قضية كذلك، م.       ً مكررا ٤٠

وخيتلف التفسري الذي يراه هلذا احلكم عن التفسري الذي يقدمه املقرر . إىل مشاكل نظرية شائكة شركة برشلونة
                      ً   ولة ما دام ال ميكن عمليا  يف لالحتجاج مبسؤولية الد" الضرر"ولذلك فإنه يقترح جتنب اللجوء إىل مفهوم . اخلاص
هذا الضرر مبعيار مدى اقترابه من االنتهاك، واستشهد يف هذا الصدد باملعاهدات املتعلقة حبقوق " معايرة"رأيه 

               ُ            رويس، وإما أن ي قال إنه مل -        ُ                                                    فإما أن ي قال إن مجيع الدول تعترب مضرورة، كما ذكر السيد أراجنيو : اإلنسان
" املصلحة القانونية"           ً           واقترح أيضا  جتنب مفهوم . دي إىل زوال مجيع آثار هذه املعاهداتيلحق ضرر بأحد، مما سيؤ

والحظ أن الصيغة . ببعض النتائج القانونية" احلق يف االحتجاج"                    ً                  والتحدث مباشرة، طبقا  لعنوان املادة، عن 
وهو ال يعترض على .                                              ً                         اجلديدة للنص الذي يقترحه املقرر اخلاص تقترب كثريا  من الصيغة اليت يقترحها هو

النتائج "التعديالت يف الصياغة مثل التعديالت اليت يقترحها السيد إيكونوميدس من قبيل االستعاضة عن عبارة 
فما يهدف إليه يف ". النتائج القانونية ملسؤولية دولة أخرى"بعبارة "                              ً           القانونية لفعل غري مشروع دوليا  لدولة أخرى

 .      ً مكررا ٤٠بولة ملنطوق املادة الواقع هو التوصل إىل صيغة مق

      ً                 مكررا  وإن الذي يشغله ٤٠                                ً                         قال إنه يتفق مع السيد سيما إمجاال  فيما يتعلق مبضمون املادة السيد براونلي -٢٨
     ً                                                                                                أساسا  هو املشاكل اجلانبية هلذه املادة، خاصة املشاكل املتصلة بالسياسة التشريعية اليت ينبغي أن تضعها اللجنة يف 

 .االعتبار

   ً                        ً                                                                أوال ، سيثري مشروع املواد دائما  االعتراض واللبس مهما كانت نوعية مشاريع املواد اليت تقترحها اللجنة  -٢٩
ويعطي املوجز املفاهيمي . ألن األمر يتعلق مبسألة فنية معقدة للغاية ال ميكن أن تعتمد على القانون العريف فحسب

) Add.1 وA/CN.4/504( يف دورهتا الرابعة واخلمسني للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة
فلقد أثريت يف فقرات هذه .       ً                            مكررا  أو أي مادة مقابلة هلذا النص٤٠فكرة عن االعتراضات اليت ستثريها املادة 

ورد فعل .  عدة تساؤالت فيما يتعلق بااللتزامات يف مواجهة الكافة٤٠الوثيقة املخصصة للنص األصلي للمادة 
 .                                             ً    السادسة عالمة على هذه االعتراضات وهو ليس مبالغا  فيهاللجنة 

.      ً                                                                                      ثانيا ، ينبغي أن تراعي اللجنة اجلهات املعنية بالوثائق اليت تضعها، حىت إذا كانت هذه الوثائق مؤقتة -٣٠
                                                                               ً               ًفليست احملاكم وحدها اليت تستخدم هذه الوثائق ولكن يستخدمها مستشارون قانونيون، قليال  ما ميلكون متسعا 



 

-61- 

.                       ً                                            ً                            من الوقت ويكونون دائما  من اخلرباء يف القانون الدويل، كما يستخدمها أيضا  أشخاص ليسوا من رجال القانون
 .ولذلك ينبغي أن تتجنب اللجنة زيادة احتماالت اللبس بتعمقها يف املوضوع بشكل مفرط

ري حماولة وضع تعريف شامل      ً                                                           وأخريا ، ميكن يف رأيه التوصل إىل تعريف معقول للدولة املضرورة بينما ستث -٣١
وقام املقرر اخلاص يف وقت ما بالتمييز بني االلتزامات الثنائية وااللتزامات املتعددة . هلذا املفهوم صعوبات فنية هامة

وهذه املالحظة .                                                               ً               األطراف ولكنه الحظ أن االلتزامات يف القانون الدويل العام تكون دائما  ذات طابع ثنائي
وأوحى املقرر اخلاص بعد ذلك بأن الوضع خيتلف يف حالة االلتزامات .  املوافقة عليهاصحيحة وينبغي بالتايل

                            ً                       ويف رأيه أن االختالف سيظل قائما  يف مبادئ القانون الدويل . وهو ال يوافق على هذا الرأي. املتعددة األطراف
 بشأن االلتزامات يف مواجهة ١٩٦٩العام وهو مييل إىل حد ما إىل حل من النوع الذي أخذت به اتفاقية فيينا لعام 

 .الكافة مبعىن أنه ميكن اإلحالة إىل التطور يف القانون العريف

وأشار يف ختام كلمته إىل اهتمامه مبسألة ذات صلة هي ضرورة أن تستويف اللجنة املهمة اليت بدأهتا  -٣٢
                            ً     ً     من التقرير، إنه يويل اهتماما  جديا  ملا ١١٩      ً            مكررا ، يف الفقرة ٤٠         ً                          وقال مشريا  إىل احلاشية املتعلقة باملادة . بنجاح

جاء فيها ويشارك املقرر اخلاص يف أسباب قلقه، وتستطيع اللجنة بالطبع أن تتعمق يف املبادئ اليت وردت يف املادة 
 .      ً                                   ً     ً مكررا ، يف فصل جديد، ولكن سيستغرق ذلك وقتا  طويال ٤٠

 على التمييز بني االلتزامات الثنائية وااللتزامات املتعددة       ً            ً مكررا  تعتمد أساسا ٤٠ قال إن املادة السيد غايا -٣٣
األطراف اليت ميكن أن تؤدي، يف سياق معني، إىل عالقات ثنائية، من ناحية، والتزامات يف مواجهة الكافة، من 

 ٤٠دة                                          ً        ً                              وأصبح النص على هذا التمييز اآلن أكثر وضوحا  واتساقا  مما كان عليه يف النص األصلي للما. ناحية أخرى
وهذا التمييز ضروري يف الواقع، وال بد من النص عليه يف مكان ما من مشروع .        ُ                  الذي اعت مد يف القراءة األوىل

 .وميكن النظر يف إضافة توضيحات وتفصيالت أخرى يف إطار األحكام العامة. املواد

      ً           مكررا  إىل جزأين ٤٠ادة           ُ       ً                                                وقال إنه ق دمت فعال  بعض املقترحات اهلامة، ويقترح هو من جانبه تقسيم امل -٣٤
فيمكن أن يعاجل اجلزء األول انتهاكات االلتزامات الثنائية أو املتعددة . حبسب نوع االلتزام الذي يعاجله كل جزء

واملثال التقليدي لذلك هو انتهاك التزام يتعلق حبرية . األطراف اليت تؤدي، يف سياق معني، إىل عالقات ثنائية
فاألمر يتعلق يف هذه احلالة بالتزام متعدد األطراف سواء ورد يف معاهدة أو يف القانون . راملالحة يف أعايل البحا

ولكن يف احلالة احملددة اليت تقوم فيها سفينة حربية تابعة لدولة ما بتوقيف سفينة أجنبية تابعة لدولة . الدويل العام
ز بالطبع أن تكون الدول األخرى معنية هبذه وجيو. أخرى، تكون الدولة املتأثرة باالنتهاك هي دولة واحدة فقط
 .املشكلة، ولكن تكون دولة واحدة فقط هي املضرورة بالفعل

وانتهاك هذه االلتزامات يؤثر على مجيع . وميكن أن يعاجل اجلزء الثاين االلتزامات يف مواجهة الكافة -٣٥
 .خص على دولة واحدة أو عدة دولالدول، إال أنه يف ظروف معينة، يؤثر انتهاك هذه االلتزامات على األ

احلالية، احلالة اليت تدخل يف نطاق ) أ(١      ً             مكررا ، أي الفقرة ٤٠وميكن أن يعاجل اجلزء األول من املادة  -٣٦
، االلتزامات يف ٢والفقرة ) ب(١النوع األول، بينما يعاجل اجلزء الثاين من املادة، الذي سيشمل عندئذ الفقرة 
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ص يف احلال على أنه جيوز جلميع الدول، يف حالة انتهاك هذه االلتزامات، املطالبة بالكف مواجهة الكافة، مع الن
 .عن السلوك غري املشروع وتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار

                             ً                                  ً                       ويف رأيه أنه ميكن أن يتوخى أيضا  أن تطالب مجيع هذه الدول باجلرب، رهنا  مبنح تعويض يف هناية األمر  -٣٧
وليس من واجب . ائي، الذي قد يكون دولة أخرى، أو أحد األفراد، أو رمبا اجملتمع الدويل بأكملهللمستفيد النه

، فهذه املسألة تدخل يف )٢٦١٤اجللسة (اللجنة أن حتدد املستفيد قيد البحث؛ فكما ذكر السيد سرينيفاسا راو 
، فإنه ميكن أن يوجد مستفيد خاص، وهذا وعندما يتعلق األمر بالتزامات يف مواجهة الكافة. نطاق القواعد األولية

وإذا أخذت اللجنة مبنطق املقرر اخلاص، فإهنا ال ينبغي أن . املستفيد وحده هو الذي جيوز له أن يطالب بالتعويض
وهكذا، إذا وقع عدوان على إحدى الدول، يكون اجملتمع . تنظر بالتفصيل يف حالة أي مستفيد خالف الدول

 وجيوز جلميع الدول أن تطالب بالكف عن العدوان، وكذلك بتأكيدات وضمانات عدم .                  ًالدويل بأكمله معنيا 
                     ً                                                                             التكرار، وجيوز هلا أيضا  أن تطالب باجلرب، ولكن الدولة اليت وقع عليها العدوان فقط هي اليت جيوز هلا أن تطالب 

  ً                   را  فيما يتعلق بإعمال                      ً   وتؤدي هذه الدولة أيضا  دو. وميكن القول بأن هلذه الدولة حقوق إضافية. بالتعويض
وينبغي معاجلة هذه املسألة . وفيما يتعلق باخليار بني الرد والتعويض، فإنه من حق الدولة املعنية مباشرة. املسؤولية

وال جيوز اإلشارة يف الفصلني األول والثاين من .                    ً                                      يف الباب الثاين مكررا  من مشروع املواد املتعلق بإعمال املسؤولية
 .ال إىل االلتزامات من زاوية الدولة املسؤولةالباب الثاين إ

     ً                                                                                   وطبقا  لنظرية الدوائر الثالث املشتركة يف مركز واحد، حبسب أيب صعب الذي أطلق عليها هذه التسمية،  -٣٨
وتكون الدائرة الوسطى هي . تكون أوسع هذه الدوائر هي دائرة القواعد اليت تفرض التزامات يف مواجهة الكافة

                                                                                 ً اآلمرة، أي القواعد اليت هتدف إىل بطالن أو إلغاء معاهدة ما إذا تضمنت هذه املعاهدة أحكاما  دائرة القواعد 
     ً                                                       وأخريا ، تشمل أضيق هذه الدوائر القواعد اليت تفرض التزامات يشكل . خمالفة لاللتزامات يف مواجهة الكافة

    ً وأيا  . عض االلتزامات يف مواجهة الكافة، أي االنتهاك اجلسيم لب"جنايات دولية"انتهاكها ما كان يسمى يف املاضي 
                                                                ً                                     كانت صحة هذه النظرية فإنه يلمح إليها لإلشارة إىل أنه ال يعتقد، خالفا  ملا يقترحه املقرر اخلاص، بأنه ينبغي أن 

      ً     مكررا  بني ٤٠فاالختالف األساسي هو االختالف الذي يرد يف أحكام املادة . تركز اللجنة على القواعد اآلمرة
وال . ات الثنائية وااللتزامات يف مواجهة الكافة، سواء كانت مفروضة بقواعد قطعية أو مل تكن كذلكااللتزام

وال . جيوز للدولة املتأثرة مباشرة بانتهاك التزام يف مواجهة الكافة أن تلغي هذا االلتزام باالتفاق، أو بقبول انفرادي
ا يتبني من تسمية هذه االلتزامات، إهنا التزامات يف مواجهة فكم.            ً                               جيوز هلا أيضا  أن تزيل نتائج االنتهاك بالتنازل

ويف رأيه أن مفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة يفي . الكافة، وجتاه مجيع الدول األخرى، يف مجيع األحوال
خر ويبقى بعد ذلك حتديد ما إذا كان ينبغي النص على أحكام إضافية يف الباب الثاين أو مكان آ. بأغراض اللجنة

 .ملعاجلة االنتهاك اجلسيم لبعض االلتزامات يف مواجهة الكافة

الدولة "      ً                         مكررا ، خاصة فيما يتعلق مبسألة ٤٠ قال إن املالحظات اليت سيبديها بشأن املادة السيد غوكو -٣٩
. ادة             ً      ً                                                           ، تشكل تعليقا  مؤقتا  حيتفظ باحلق يف الرجوع إليه يف وقت الحق، ال سيما عند صياغة هذه امل"املضرورة

 .وأشاد باملقرر اخلاص الذي عرض هذه املسألة بوضوح كبري يف تقريره
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         ً                                                                               وقال أيضا  إنه يتبني من املوجز املواضيعي أن اللجنة السادسة أعربت عن بعض املالحظات العامة بشأن  -٤٠
" ولة املضرورةالد"ورأى بعض الوفود أنه ينبغي أن يتضمن احلكم الذي يعاجل ". الدولة املضرورة"املقصود بعبارة 

      ً      ً                                                                                      تعريفا  واضحا  للتعدي اإلجرامي على حق الدولة املضرورة، مع إيراد إشارة صرحية للضرر املادي أو املعنوي الذي 
                                                                 ً              ورأت وفود أخرى أنه ال يلزم ذكر الضرر الناجم عن مثل هذه احلالة، نظرا  إىل أن التعدي . يلحق بالدولة املعنية

وأيد البعض االقتراح املتعلق بالتمييز بني . ع الضرر دون أن يوقعه بالفعلعلى احلق قد يؤدي إىل إمكانية وقو
                                                                   ً                              الدولة أو الدول اليت تتعرض بصورة حمددة لضرر نتيجة لفعل غري مشروع دوليا  والدول ذات املصاحل القانونية يف 

يت تتعرض بصورة حمددة فالدول ال. تنفيذ االلتزامات ذات الصلة واليت مل تتعرض لضرر ميكن حتديد قيمته الفعلية
لضرر ما فقط هي اليت جيوز هلا املطالبة باجلرب واحلصول على تعويض، ولكن ال جيوز هلا أن تطالب باجلرب يف حالة 

 ليست شاملة ٤٠ من املادة ٢          ً                                      ولوحظ أيضا  أن قائمة احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة . عدم وجود ضرر فعلي
         ً              وذكر أخريا  أنه ينبغي أن . ثنائي أو إىل انتهاك التزامات ناجم عن فعل انفراديألهنا ال تشري صراحة إىل العرف ال

                                                        ً                                       تنطبق على انتهاكات أحكام املعاهدات أحكام نفس املعاهدات أوال  وأن اإلطار القانوين املالئم لذلك هو قانون 
 .املعاهدات وليس قانون مسؤولية الدول

 من تقريره إىل املناقشات اليت أدت إىل ٦٧رر اخلاص يف الفقرة وقال كذلك إن اإلشارات اليت أوردها املق -٤١
ٍ       ولقد اقترح بعض أعضاء اللجنة عندئذ  صيغة . )٧( مفيد للغاية٤٠صياغة النص األصلي للمادة  مرنة بقدر كاف "                                

لمشروع  تعمل كحلقة اتصال ل٤٠                             ً                 وقال إنه يؤيد املقرر اخلاص متاما  يف قوله إن املادة . )٨("لتغطية مجيع احلاالت
 .بأكمله، بني نظام االلتزامات، الذي يتناوله الباب األول، ونظام احلقوق، الذي يتناوله الباب الثاين

               ً     ً                          ُ     فهي تقدم تعريفا  عاما  للدولة املضرورة بقوهلا إنه ي قصد :  واضحة٤٠ من املادة ١وأضاف أن الفقرة  -٤٢
وال ميكن يف هذا الصدد .      ً                 دوليا  ترتكبه دولة أخرىبالدولة املضرورة الدولة اليت ينتهك حقها بفعل غري مشروع 

فالطرف املضرور، سواء يف اجملال اجلنائي أو يف جمال التعدي على حقوق : عدم املقارنة بأحكام القانون الداخلي
. الغري، هو الطرف الذي تنتهك حقوقه أو الذي يتم التعدي عليه نتيجة لعمل أو امتناع عن عمل من طرف آخر

ل أو االمتناع عن عمل يعطي للطرف املضرور احلق يف االنتصاف من الطرف الذي يرتكب االنتهاك أو وهذا العم
                                   ً          وجود عمل أو امتناع عن عمل يلحق ضررا  حبقوق أحد : فاملفاهيم يف مجيع األحوال واحدة. يف مطالبته باجلرب

ول الضحية على شكل من األطراف، ومسؤولية الطرف الذي يرتكب هذا العمل أو االمتناع عن عمل، وحص
وال .  من الباب األول من مشروع املواد٣يف املادة " عمل أو امتناع عن عمل"وترد يف الواقع عبارة . أشكال اجلرب

 من النص األصلي ٢يلزم بالتايل وجود قائمة باحلاالت املختلفة اليت ميكن حدوثها على حنو ما ورد يف الفقرة 
 .الدولة املضرورة هي املسؤولة عن إثارة مسألة انتهاك احلقوق اخلاصة هباففي مجيع األحوال، . ٤٠للمادة 

                                                        

حولية  السابقة اليت اقترحها املقرر اخلاص، فيليم ريفاغن، يف تقريره اخلامس، انظر ٥لالطالع على املادة  )٧(
 .٣٥٥، الفقرة ١٥١، ص )اجلزء الثاين(ين  واجمللد الثاCN/A.4/380، الوثيقة ١، ص )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٤

 .٣٦٧، الفقرة ١٥٣املرجع نفسه، ص  )٨(



 

-64- 

، من احتمال تعارضها أو عدم ٤٠          ً                                                وأضاف أيضا  أن هذا يفسر سبب قلق احلكومات، فيما يتعلق باملادة  -٤٣
 وأكد أحد الوفود حبق على أن أول شرط ينبغي استيفاؤه إلمكان االحتجاج. اتفاقها مع قانون املعاهدات

الدولة "باملسؤولية يف القانون الدويل العريف هو وجود صلة كافية بني االنتهاك والدولة اليت تطالب مبركز 
 ".املضرورة

ومن حسن الطالع أن املقرر اخلاص اقترح، .          ً       ً كان ثقيال  ومعقدا ٤٠         ً                     ومضى قائال  إن النص األول للمادة  -٤٤
ويؤكد . منه بساطة وأكثر منه سهولة يف الفهم والتطبيق" كثر    ً  خمففا  أ"               ً      ً  من تقريره، نصا  جديدا  ١١٩يف الفقرة 

      ً                                                         ً                    مكررا  على االلتزام املنتهك، وهو التزام واجب للدولة املضرورة فرديا ، أو للمجتمع الدويل ٤٠عنوان املادة 
، ٢رة                         ً        ويشري هذا النص اجلديد أيضا ، يف الفق. بأكمله، أو جملموعة من الدول تكون الدولة املضرورة واحدة منها

                                                                                              ً         إىل حالة الدولة اليت تكون هلا مصلحة قانونية يف الوفاء بالتزام دويل هي طرف فيه إذا كان االلتزام واجبا  للمجتمع 
 مسألة احلقوق الواجبة مباشرة ٣     ً              وأخريا ، تعاجل الفقرة .                      ُ                            الدويل بأكمله أو إذا أ نشئ االلتزام حلماية مصاحل مجاعية

 .                                        ً             رأيه أنه ينبغي أن تكون هذه املسألة موضعا  ملادة مستقلةويف. ألي شخص أو كيان غري الدولة

 بال شك أفضل من الصيغة السابقة، مع االحترام الواجب ألصحاهبا ٤٠وقال إن الصيغة اجلديدة للمادة  -٤٥
                                                                               ُ       وعلى جلنة الصياغة اآلن أن تدخل املزيد من التحسينات، وأن تراعي خاصة التعليقات اليت أ بديت يف . األولني

 .لجنة السادسة، مع حماولة التوصل إىل صيغة مرنة بقدر كاف لتغطية مجيع احلاالت املشمولةال

وقال يف ختام كلمته إنه ينبغي أن تكون األحكام اليت ستوضع للمسألة البالغة األمهية ملسؤولية الدول  -٤٦
ولقد . ، وبوجه خاص للطلبة                                                                    ًواضحة ومفهومة ليس لرجال القانون واألكادمييني فحسب ولكن جلميع القراء أيضا 

استرعت نظره مالحظة أعرب عنها أحد الطلبة يف مانيال عندما تساءل عما إذا مل يكن التعقيد البالغ لقواعد 
ويف رأيه أنه ينبغي أن تكون هذه .                     ً                                             القانون الدويل مقصودا  من الدول ليكون هلا العذر بعد ذلك لعدم تطبيقها

 .            ً             املالحظة موضعا  لتفكري اللجنة

      ً          مكررا  املقترحة ٤٠ واملادة ٤٠ قال إنه ميكن أن تعاجل اللجنة املشاكل اليت تثريها املادة السيد هافنر -٤٧
فيمكنها الرجوع إىل جذور القانون الدويل والعالقات بني الدول، وميكنها االكتفاء مبحاولة التوصل إىل : بطريقتني

طوي عليها كل من هاتني الطريقتني، فإنه من األفضل أن      ً                ونظرا  للصعوبات اليت تن. صيغة مقبولة لتلك املادة
 .               ً     ً    تتوخى اللجنة حال  وسطا  آخر

                                   ُ                                                          وقال إنه على الرغم من التقدم الذي أ حرز يف العالقات املتعددة األطراف إن القانون الدويل ال يزال يعمل  -٤٨
ية واحدة، مسؤولة عن تطبيق الذي تكون فيه كل دولة، وليس هيئة مركز" ويستفاليا"حىت اآلن مبا يسمى نظام 

وإذا أخذت اللجنة هبذا املفهوم، فلن يصعب عليها أن تضع مادة تنص على حق الدولة املضرورة يف . القانون
    ُ                  فمثال ، هل جيوز لدولة غري . ولكن سيلزم يف هذه احلالة حتديد املقصود بالدولة املضرورة. االحتجاج باملسؤولية

إذا قامت دولة ساحلية بتمديد منطقتها االقتصادية اخلالصة أو حقوقها على ساحلية أن تعترب نفسها مضرورة 
                                                                         ُ                          اجلرف القاري بقدر يتجاوز املسافة املقررة؟ لقد رأت حمكمة العدل الدولية عندما ط رح عليها هذا السؤال أنه ال 



 

-65- 

ولكنه ال يوافق على . لسلوكجيوز للدولة غري الساحلية، نتيجة ملوقعها اجلغرايف، أن تعترب نفسها مضرورة مبثل هذا ا
وعالوة على ذلك، . فهو يرى أنه ال ميكن تقدير مصلحة الدولة على أساس موقعها اجلغرايف فقط: هذا الرأي

           ً                                                                                      يشاهد حاليا  تطور جديد يف القانون الدويل نتيجة لظهور قانون حقوق اإلنسان ومفهوم االلتزامات الواجبة ليس 
ومل يعد العصر احلايل هو .                                           ًيع الدول أو بوجه عام لإلنسانية بأكملها أيضا هلذه الدولة أو تلك فحسب ولكن جلم

وتشري حمكمة العدل الدولية .                                       ً                                 عصر العالقات املتبادلة بني دول حمددة فرديا  ولكنه عصر العالقات املتعددة األطراف
 ".لكافةااللتزامات يف مواجهة ا"اآلن إىل حماولة االستجابة هلذه االجتاهات اجلديدة بعبارة 

                    ً                                                              ومن واجب اللجنة أيضا  أن تراعي هذا التطور عند حماولة تعريف الدول اليت جيوز هلا االحتجاج  -٤٩
                                                     ً                                        باملسؤولية الدولية وأن تنص على أن للدول غري املضرورة فعال ، أو غري املضرورة على اإلطالق، احلق يف التصدي 

الث حاالت خمتلفة عندما حيصل انتهاك لقاعدة من قواعد هناك يف الواقع ث. النتهاك قواعد معينة للقانون الدويل
؛ )                 ً                          إذا تعلق األمر مثال  بانتهاك حق من حقوق اإلنسان(قد ال توجد دولة مضرورة حبصر املعىن ) أ: (القانون الدويل

أن محاية                  ً                                        إذا تعلق األمر مثال  بإحلاق ضرر بالبيئة أو بانتهاك اتفاقية بش(قد ترى مجيع الدول أهنا مضرورة ) ب(أو 
                  ً                                                                قد يتعلق األمر أيضا  بانتهاك جوهري للقانون الدويل ينبغي أن يكون لكل دولة بصدده احلق يف ) ج(؛ أو )البيئة

تكون ) د: (ويؤدي تطور العالقات املتعددة األطراف إىل متييز حالة رابعة).                        ًكما يف حالة العدوان، مثال (التصرف 
كما يف حالة (إال فيما يتعلق بدولة واحدة فقط " تتحقق"نها ال                                  ً    فيها االلتزامات واجبة لعدة دول معا  ولك

أعاله، لكل دولة طرف يف اتفاقية متعلقة بالبيئة احلق عادة يف االحتجاج ) ب(ويف احلالة ). احلصانات الدبلوماسية
ولكن . كربونية                                           ً                                          باملسؤولية الدولية إذا انتهكت دولة أخرى، مثال ، احلظر املفروض على إنتاج املواد الكلوروفلورو

                                                                                        ً ، يثار التساؤل عما إذا كان ينبغي اعتبار دول أخرى خالف الدولة املتأثرة مباشرة مؤهلة قانونيا  )د(يف احلالة 
 أي بعبارة أخرى إذا كانت مصلحتها القانونية كافية -للمطالبة، بصورة جمردة، مبراعاة القاعدة ذات الصلة 

 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ٦٣اك صدى لذلك يف املادة وهن. لتملك احلق يف االحتجاج باملسؤولية
وقد يثور السؤال، .                                                                            ً     اليت تنص على حق الدول يف التدخل يف القضايا املتعلقة بتفسري معاهدة كانت هي أطرافا  فيها

كن القول بوجود اجتاه       ً   وعموما ، مي.                                         ً                            بالتايل، ما إذا كان هذا النظام ينطبق أيضا  على احلق يف االحتجاج باملسؤولية
     ً                                                                                        حاليا  إىل توسيع نطاق احلق يف االحتجاج باملسؤولية الدولية، ولكن ال يصل هذا االجتاه إىل ختويل هذا احلق ألي 

 .دولة ويف أي مناسبة

وقال إنه سيعاجل، بعد عرض املشكلة على هذا النحو، األسلوب الذي حاول به املقرر اخلاص حل هذه  -٥٠
فهذا النص اجلديد خيتلف إىل حد بعيد عن النص السابق، إذ إنه ال مييز بني القواعد .       ً مكررا ٤٠ة املشكلة يف املاد

وهذا . الثنائية والقواعد املتعددة األطراف، ولكنه مييز بني االلتزامات الثنائية وااللتزامات يف مواجهة الكافة
 .حتجاج باملسؤوليةاالختالف كان له األثر اهلام يف حتديد الدولة اليت حيق هلا اال

، يوضح املقرر ١٠٥ففي الفقرة .  من التقرير حتليل لاللتزامات الثنائية١٠٥ إىل ٩٩ويرد يف الفقرات من  -٥١
اخلاص أنه قد تكون لدول ثالثة مصلحة يف اإلشارة إىل انتهاك معني لكن ال حاجة إىل النص على هذه اخلطوة يف 

فإذا أريد أن يكون لدولة ثالثة احلق يف التدخل يف حالة انتهاك : لكوهو يرى على العكس من ذ. مشروع املواد
يف (التزام دويل واجب لدولة معينة لكنه ناتج عن معاهدة متعددة األطراف، تكون هناك حاجة إىل قاعدة إجيابية 
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 قاعدة عدم التدخل ، مما ينشئ استثناء من)                                                              ًالفرضية اليت ال يعتزم فيها الطرف املضرور مباشرة اختاذ أي إجراء مثال 
 .اليت هي القاعدة السائدة يف الفقه التقليدي

وفيما يتعلق بانتهاك االلتزامات يف مواجهة الكافة، فإن النص اجلديد ملشروع املادة ينص على حالتني فقط  -٥٢
         ً ون أطرافا  عندما تكون الدول متأثرة بشكل مباشر باالنتهاك، وعندما تك: حيق فيهما للدول باالحتجاج باملسؤولية

وحبسب هذا التعريف، لن تتمكن أي دولة من االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى يف . يف معاهدة ذات نطاق عاملي
                                                            ً                                 حالة انتهاك حقوق اإلنسان ويف حالة إحلاق ضرر بالبيئة ال يشكل ضررا  لدولة أخرى، وباملثل، لن يكون هذا 

      ً                            مكررا  ينص على أن للدولة، اليت هلا ٤٠ من املادة ٢للفقرة                      ً          وأضاف املقرر اخلاص حكما  يف صياغته .            ًاحلق تلقائيا 
                                                                                 ً               مصلحة قانونية يف الوفاء بالتزام دويل هي طرف فيه، احلق يف التصرف إذا كان االلتزام واجبا  للمجتمع الدويل 

نه ليس من وبالطبع، ومبا أ.                   ً                          ُ                            بأكمله، أي التزاما  يف مواجهة الكافة، أو إذا أ نشئ االلتزام حلماية مصاحل مجاعية
 .                                                                         ً   السهل فهم املعىن الدقيق لاللتزامات يف مواجهة الكافة، يتعني تضمني التعليق تعريفا  هلا

وجتدر معرفة ما هي نتائج التمييز بني هاتني اجملموعتني من الدول، حيث ال ينص منطوق مشروع املادة  -٥٣
وهذا ال (أن تتدخل إما بالنيابة عن الضحية " املعنية"ويوضح املقرر اخلاص يف تقريره أنه جيوز للدول . على ذلك
 من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ من املادة ٢وإما بناء على اتفاق مع الدول األطراف بالقياس على الفقرة ) يثري مشكلة

" املعنية"فإذا كانت الدولة . قد يثري مشكلة" اتفاق سابق"وهو يرى، مثل السيد سيما، أن املطالبة ب  . ١٩٦٩
لة للمطالبة بالكف أو الرد، فإنه ال يلزم وجود اتفاق سابق، ما مل تر الدولة الضحية أن هناك تعد وحدها مؤه

واألمر على خالف ذلك عندما يتعلق األمر باملطالبة باجلرب أو الترضية، أو عند اختاذ تدابري . على صالحياهتا اخلاصة
 بالنيابة عن الضحية، فإنه ال بد من وجود اتفاق سابق تعمل" املعنية"ففي هذه احلالة، إذا مل تكن الدولة . مضادة

ومن الواضح أنه قد تعذر حىت اآلن التوصل إىل صيغة مرضية لتسوية هذه . ألنه خالف ذلك ستسود الفوضى
 .املشاكل بالوضوح الالزم

 الفئتني من       ً                          مكررا  ما دامت نتائج التمييز بني٤٠وباختصار، ال ميكن احلكم بطريقة هنائية على املادة  -٥٤
 ٤٠     ً                                       ً      ً                     وأخريا ، كما ذكر السيد سيما، الذي اقترح عنوانا  جديدا ، ال يتفق عنوان املادة . الدول املتوخاة غري معروفة

              ً         وهو يوافق أيضا  على رأي .      ً                                                                  مكررا  الذي يقترحه املقرر اخلاص مع مضمون هذه املادة، وينبغي إجياد صلة بينهما
 .منفصلة يف مادة ٣السيد غوكو بإبقاء الفقرة 

      ً      ً                                                مكررا ، طبقا  ملفهوم املقرر اخلاص، هي حتديد الدول اليت جيوز هلا أن ٤٠قال إن وظيفة املادة السيد بيليه  -٥٥
وميتاز هذا النهج بطبيعته العملية اليت تفوق النظريات .                        ُ                             ًحتتج مبسؤولية الدولة اليت ي سند إليها فعل غري مشروع دوليا 

                                                ً                          لدويل اليت ذكرها السيد غايا والسيد هافنر ويقدم ردا ، يف هناية األمر، على األسئلة العامة لاللتزامات يف القانون ا
      ً              مكررا  بالصيغة اليت ٤٠ومن األفضل أن ترد املادة .  من تقريره١١٨ و١١٧اليت طرحها املقرر اخلاص يف الفقرتني 

 إلعمال مسؤولية الدول وأن األمر                                           ً                      ًوضعها املقرر اخلاص يف مقدمة الباب الثاين مكررا  ما دام هذا الباب خمصصا 
ولقد أصاب . وهذا يف الواقع هو احلل الذي يقترحه املقرر اخلاص. يتعلق مبعرفة من جيوز له أن حيرك هذا اإلعمال

                                        ً  كما اعتمدت يف القراءة األوىل واليت كانت فعال  ٤٠املقرر اخلاص بالطبع عندما قام بتعديل عنوان وفلسفة املادة 
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د من نواحي كثرية، ولكن من املؤسف أنه مل يواصل مسريته حىت النهاية ومل يستخلص كافة النتائج      ً       موضعا  لالنتقا
                       ً                                                     ويبدو وكأنه ال يزال أسريا  للنهج الفقهي للمقرر اخلاص السابق، فيليم ريفاغن، الذي . املنطقية لتحليله االنتقادي

لسيد سيما أفضل من الصيغة اليت يقترحها املقرر والصيغة اليت يقترحها ا. اهتمه السيد براونلي بالتعقيد البالغ
 بتحديد احلاالت اليت جيوز فيها للدولة أن حتتج مبسؤولية دولة ١فهو يبدأ يف الفقرة : اخلاص، على األقل يف البداية

ولكنه لألسف يعود بعد ذلك إىل مسألة حتديد نوعية االلتزام الذي .                 ً               ًأخرى الرتكاهبا فعال  غري مشروع دوليا 
. واملشكلة يف الواقع هي مشكلة حتديد مىت جيوز للدولة أن تستفيد من نتائج املسؤولية الدولية. رض لالنتهاكتع

فاملهم هو موقف الدولة اليت ترغب يف اختاذ إجراء فيما : وليس لطبيعة االلتزام الذي تعرض لالنتهاك أي أمهية
 .يتعلق باالنتهاك

ُ          ومضى قائال  إنه إذا و ضعت املادة -٥٦       ً      ً                                           ً        مكررا ، طبقا  ملا يقتضيه املنطق، يف مقدمة الباب الثاين مكررا ، فإنه ٤٠          ً         
      ً     مكررا  إىل ٣٧      ً   مكررا  و٣٦ و٣٦وبإحالة املواد . سيلزم إدراج وحتديد النتائج املباشرة للمسؤولية يف الباب الثاين

 واملقرر - إذا أضيفت إليه جلنة الصياغة، رمست اللجنة اخلطوط العريضة ملا سيكون عليه هذا الباب الثاين، حىت
وال يزال من رأيه أنه ينبغي أن تضاف .  األحكام املتعلقة باملصلحة فيما يتعلق باجلرب-اخلاص يوافق على ذلك 

      ً                  مكررا  اليت يعتزم املقرر ٤٥           ً                                وينبغي أيضا  أن ترد يف هذا الباب الثاين املادة . بعض التفاصيل يف املواد املتعلقة باجلرب
 بشأن تعدد مرتكيب االنتهاكات واليت من األفضل، يف رأيه، أن ترد يف الباب الثاين وليس يف الباب اخلاص إضافتها

فتشمل هذه النتائج تنفيذ االلتزام الدويل الذي . وقال إن نتائج املسؤولية ليست معقدة يف هناية األمر.            ًالثاين مكررا 
من املادة ) أ(٢الفقرة (                        ً ن السلوك غري املشروع دوليا  ، والكف ع)      ً مكررا ٣٦ من املادة ١الفقرة (تعرض لالنتهاك 

)       ً مكررا ٣٦من املادة ) ب(٢الفقرة (           ً                                              ، ورمبا أيضا ، إذا اقتضى األمر، تأكيدات وضمانات عدم التكرار )      ً مكررا ٣٦
،       ً                                    ً وأخريا ، وهذه النتيجة ليست أقل النتائج شأنا - ولكن مل يقدم املقرر اخلاص حىت اآلن أمثلة حقيقية لذلك -

 ٤٠مث ترد املادة . وسريد ما سلف يف الباب الثاين. اجلرب بشكل من أشكاله الثالثة أو مبجموعة من األشكال الثالثة
                 ً                                                                               اليت سيلزم، منطقيا ، أن حتدد من ميلك احلق يف املطالبة بالكف عن السلوك غري املشروع، والتأكيدات والضمانات، 

الكف، والتنفيذ، : فهناك اجلرب يف املقام األول، وتليه بقية النتائج. وميكن اجلمع بني النتائج األربع بسهولة. اخل
وفيما يتعلق بالتدابري املضادة، فمن األفضل أن تنتظر اللجنة التقرير الذي . ورمبا تأكيدات وضمانات عدم التكرار

 .سيضعه املقرر اخلاص ملعاجلتها

    ً                أوال ، ستكون املشكلة ٤٠حكام اليت سترد قبل املادة وقال إنه باملوافقة على هذا املنطق، أي مبعاجلة األ -٥٧
املسؤولية اليت ميكن أن حتركها الدولة ) أو نتائج(الوحيدة اليت ينبغي أن تفصل فيها هذه املادة هي حتديد نتيجة 

 ٢ول وهذا ما حاول املقرر اخلاص القيام به يف اجلد. بناء على موقفها بالنسبة إىل االلتزام الذي تعرض لالنتهاك
 ٤٠ولكن تقوم املادة .       ً          مكررا  إىل بيانه٤٠         ً               وهذا أيضا  ما تسعى املادة .  من تقريره١١٦الذي يرد يف الفقرة 

                         ً               فيتبني منها أن هناك أوضاعا  خمتلفة، ولكن ال .      ً                                                  مكررا  بذلك بطريقة معقدة وغري دقيقة وميكن قراءهتا مبعاين كثرية
ويهتم املقرر اخلاص مرة أخرى بنظرية االلتزامات أكثر من . دةيتبني منها ما ميكن حتريكه يف كل حالة على ح

 ٥                                 ً                                          وهو يقوم بذلك بطريقة ال تقل تعقيدا  عن املادة اليت اقترحها ريفاغن بوصفها املادة . اهتمامه بتحريك املسؤولية
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ام بتمييز ويف رأيه أنه يكفي القي. واليت كانت قائمة على مفهوم خمتلف من حيث املبدأ )٩(يف تقريره السادس
بسيط، بناء على ما يبينه التقرير بوضوح بني الدول املضرورة حبصر املعىن، أي الدول اليت تلحق هبا خسارة مباشرة 
أو ضرر مباشر، من ناحية، والدول األخرى اليت ميكن تسميتها الدول املضرورة بطريقة غري مباشرة، أو، يف مجيع 

 بأهنا الدول شركة برشلونة صدر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية األحوال، الدول اليت وصفت يف احلكم الذي
 .اليت تكون هلا مصلحة قانونية، أي الدول األخرى املعنية

وقال إنه يتفق مع املقرر اخلاص على تلك النقطة ولكن االستنتاجات اليت يستخلصها املقرر اخلاص من  -٥٨
ة الدول اليت حيق هلا االحتجاج بكافة النتائج اليت ترتبها هناك من ناحي: فاألمور واضحة. منطقه تبدو غريبة

املسؤولية، وهي الدول املضرورة أو املضرورة مباشرة مث هناك دول أخرى حيق هلا االحتجاج بكل نتائج املسؤولية، 
ى                                                           ُ                فال جيوز ألي دولة أن تطالب لنفسها بتعويض نقدي عن إبادة مجاعية ت رتكب يف دولة أخر. فيما عدا اجلرب

                         ً                                             وبالعكس، من املسلم به متاما  أن جلميع الدول األخرى بالطبع احلق يف مواجهة هذه . وختص سكان هذه الدولة
وعلى أقل تقدير، هلذه الدول احلق يف املطالبة . اإلبادة ورمبا واجب القيام بذلك، وهذه ميزة كبرية ملفهوم اجلناية

نتهك، وعند االقتضاء، يف تقدمي تأكيدات وضمانات عدم بالكف عن السلوك غري املشروع، وتنفيذ االلتزام امل
وللدول .  احلق يف املطالبة باجلرب- بنفسها أو عن طريق مواطنيها -وباختصار، للدولة املضرورة مباشرة . التكرار

 .األخرى احلق يف حتريك نتائج املسؤولية ولكن ليس يف املطالبة باجلرب

 ٢-٤٠ و١-٤٠ذلك وأن هذا ما حياول التعبري عنه يف املادتني وأضاف أنه ال يوجد أي تعقيد يف  -٥٩
وقال إن الصيغة اليت يقترحها بسيطة وعملية بقدر يفوق يف رأيه . (ILC/(LII)/WG/SR/CRD.2)املقترحتني 

، وإنه ميكن حتسينها وينبغي (ILC/LII/WG/SR/CRD.1)الصيغة اليت قدمها املقرر اخلاص أو السيد سيما 
          ً           ومييل شخصيا  إىل القيام . سيلزم بال شك القيام يف مكان ما بتعريف املقصود باخلسارة أو الضررف. استكماهلا

           ً                                                   وسيلزم أيضا  تعريف املصلحة القانونية وميكن القيام بذلك بغري صعوبة . بذلك يف مشروع مادة وليس يف التعليق
رحة من املقرر اخلاص واليت أخذ هبا السيد  املقت٢يف مشروع مادة باالكتفاء، يف رأيه، بتكرار ما جاء يف الفقرة 
 من املادة ٢ولقد قام من جانبه ببساطة بنقل الفقرة .          ً                                         سيما رهنا  بإدخال بعض التعديالت عليها من حيث الصياغة

           ً وسيلزم أخريا  .  من اقتراحه مع تعديل طفيف يف الصياغة٢-٤٠من املادة ) ب(      ً                    مكررا  إىل الفقرة الفرعية ٤٠
سني -٤٠ اليت توجد يف مشروع املقرر اخلاص ومشروع السيد سيما واليت نقلها إىل املادة ٣فقرة اإلبقاء على ال
وينبغي فصلها .       ً مكررا ٤٠ ليست يف مكاهنا يف املادة ٣غري أنه يتفق مع السيد هافنر على أن الفقرة . من اقتراحه

دون "بعبارة " ختل هذه املادة بأي حقوقال "                      ً                    ورمبا تعديل صيغتها أيضا  باالستعاضة عن عبارة . عن هذه املادة
فال تقتصر نتائج املسؤولية يف الواقع على احلقوق فحسب ".                                                 ًاإلخالل بالنتائج املترتبة على الفعل غري املشروع دوليا 

                               ً                                     ففي جرمية مثل اإلبادة اجلماعية مثال ، من الواضح أنه ليس للدول املعنية، أي .                 ً          ولكنها تشمل أيضا  االلتزامات
                                                                ً                         الدول يف اجملتمع الدويل، احلق يف مواجهة هذه اجلرمية فحسب ولكن عليها أيضا  التزام مبواجهتها، وينبغي جلميع 

 .٣توضيح ذلك يف الفقرة 
                                                        

 .CN/A.4/389، الوثيقة ٣، ص )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٥حولية  )٩(
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      ً                                      مكررا  إىل ثالث مواد ألهنا تبدو، يف مجيع األحوال، ٤٠وباختصار، يتضمن اقتراحه األول تقسيم املادة  -٦٠
ولكن هذا التعديل شكلي فحسب وسيلزم . بع يف املواد األخرى من املشروع         ً                     مطنبة حقا  باملقارنة باألسلوب املت

 .القيام به يف مجيع األحوال حىت يف حالة األخذ باالقتراح املقدم من املقرر اخلاص أو من السيد سيما

اص  بالكامل للنص على التمييز، الذي يقوم به املقرر اخل١ويشمل اقتراحه الثاين تغيري صياغة الفقرة  -٦١
                              ً           ويف رأيه أن التوضيح سيكون مفيدا  ألنه سيسمح . نفسه بني الدول املضرورة والدول اليت يكون هلا مصلحة قانونية

هلذه املادة بتأدية وظيفتها، وهي حتديد اجلهة اليت متلك حتريك نتائج املسؤولية، اليت ال حيددها االقتراح املقدم من 
 .لسيد سيمااملقرر اخلاص، وال االقتراح املقدم من ا

         ً             فال بد فعال  من وجود ضرر . واالقتراح الثالث يعيد مفهوم الضرر أو اخلسارة إىل الظهور مرة أخرى -٦٢
ولكن إذا كان ما يسمح .                                                     ً     ً                لتربير االلتزام باجلرب، وبدونه سيكون القانون الدويل خمالفا  متاما  للمبادئ األخالقية

                ً                                       بل ويلزم أحيانا  بالتصرف على حنو خمالف للمطالبة باجلرب هو باملطالبة باجلرب هو وقوع ضرر ما فإن ما يسمح
 .انتهاك التزام من االلتزامات يف مواجهة الكافة

واقتراحه الرابع يطلب من املقرر اخلاص القيام، بقدر اإلمكان، بتعريف مفهوم الضرر ومن األفضل يف  -٦٣
 .، فإنه لن يعترض على ذلكولكن إذا قام املقرر اخلاص بذلك يف التعليق. مشروع املواد

                                            ً                                           وقال يف ختام كلمته إن ما يقترحه ال خيتلف جوهريا  عن التحليل الذي قدمه املقرر اخلاص يف تقريره،  -٦٤
      ً                                                      مكررا  اليت قال املقرر اخلاص إهنا تتضمن مجيع االستنتاجات اليت خلص ٤٠ من املادة ١فيما عدا ما يتعلق بالفقرة 

         ً          وقال أيضا  إنه يؤكد .                                                         ًاستند إىل تقرير املقرر اخلاص القتراح نص يعتقد أنه أكثر وضوحا وقال إنه . إليها يف تقريره
 من التقرير، دون إخالل بردود فعله املقبلة ١١٨ إىل ٦٦مع ذلك من جديد موافقته على الفلسفة العامة للفقرات 

بة حلماية املصاحل اجلوهرية للمجتمع ملا سيقترحه املقرر اخلاص بشأن االنتهاك اجلسيم لاللتزامات األساسية الواج
غري أن املقرر اخلاص على حق يف قوله إنه . ١٩الدويل للدول ككل، أي بشأن اجلنايات املنصوص عليها يف املادة 

ليس من املهم ارتكاب أو عدم ارتكاب جناية لتحديد اجلهة اليت جيوز هلا أن حترك نتائج املسؤولية ما دام قد وقع 
 ٤٠ولذلك ال يلزم يف رأيه أن يعاد النص على مفهوم اجلناية يف املادة .  واجب للمجتمع الدويلانتهاك اللتزام

 .     ًمكررا 

          ً                                                                   قال، حمتفظا  لنفسه باحلق يف الرجوع يف مرحلة الحقة مبزيد من التفصيل إىل االقتراح املقدم السيد سيما  -٦٥
ويف . ح بأنه هنج أكثر بساطة ولباقة ملعاجلة املوضوعمن السيد بيليه، إنه يعتقد أنه من اخلطأ أن يوصف هذا االقترا

وإذا أضيف إليها .       ً                                                       مكررا  ليست ذات أمهية كبرية يف حني أهنا قد تفتح الباب ملشاكل عديدة١-٤٠رأيه أن املادة 
قة            ُ                                                ، فإن هذا سي فقد اخلطوة اليت اختذها السيد بيليه كل ما هلا من لبا"اخلسارة"أو " الضرر"   ً             حقا  تعريف ملصطلح 

ودون الوصول إىل استبعاد مفهوم الضرر من املشروع بأكمله، قد يكون من األفضل جتنب اعتبار الضرر . وبساطة
ومن األسهل بكثري معاجلة هذا املفهوم يف إطار اجلرب وليس يف إطار أهلية .     ً      ً                      ًركنا  مكونا  للفعل غري املشروع دوليا 
 .التصرف، ما دام اجلرب يفترض الضرر
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واليت يقترحها السيد بيليه مرجعها نفس " محاية مصلحة قانونية" املعنونة ٢-٤٠ يرى أن املادة وقال إنه -٦٦
 اليت قام هبا املقرر اخلاص، أي التفسري الضيق شركة برشلونةالقراءة اخلاطئة حلكم حمكمة العدل الدولية يف قضية 

مصلحة "ح املقرر اخلاص االنطباع بأن من ميلك ويعطي اقتراح السيد بيليه وكذلك اقترا. ملفهوم املصلحة القانونية
. وال تؤدي قراءته للحكم قيد البحث إىل نفس النتيجة.                               ً       يكون يف مركز أقل ممن يكون مضرورا  مباشرة" قانونية

ففي رأيه أن حقوق الدول اليت متلك مصلحة قانونية ال تقل عن حقوق الدولة املضرورة مباشرة اليت تكون هي 
 .                                            ً     ً       تراحات السيد بيليه واملقرر اخلاص، املؤهلة تأهيال  كامال  للتصرفوحدها، طبقا الق

 من اقتراح السيد بيليه، فإن منح الدول اليت هلا مصلحة قانونية ١-٤٠ من املادة ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -٦٧
وال .         ًيس كافيا       ً                           مكررا  اليت اقترحها املقرر اخلاص، ل٣٦ولكن مل يلحق هبا ضرر احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

 من تقريره، مثل احلق يف ١١٦، يف الفقرة ٢                                           ً            بد من إضافة عناصر أخرى قدم املقرر اخلاص موجزا  هلا يف اجلدول 
التصرف بالنيابة عن الضحية أو باالتفاق مع الدول األطراف، حىت إذا كان من الواجب االعتراف بأنه سيصعب 

 .التوصل إىل تعاريف حمددة هلذه املفاهيم

      ً        مكررا  تتضمن ٤٠                              ً              شكر األعضاء الذين اقترحوا نصوصا  جديدة للمادة ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٦٨
         ً                                 وقال أيضا  إنه يسترعي نظر السيد بيليه، دون .                                    ً                  مالمح مشتركة من املمكن أن تكون منطلقا  ألعمال جلنة الصياغة

لتعريف الضرر اليت توصل إىل مجعها هو يف مادة التقليل من شأنه، إىل أن اقتراحه ال تنقصه إال العناصر الثالثة 
ولكن أخذ السيد بيليه باستراتيجية التفكيك حملاولة حل . وهو يتفق معه يف أنه باإلمكان تقسيم هذه املادة. واحدة

ٍ               ورمبا مل يتقدم بقدر كاف  يف استراتيجيته.  بينما أخذ هو باستراتيجية الربط٤٠مشاكل املادة                      . 

              ً                                      فإنه سيقول أوال  إهنا تعين حبكم تعريفها ما تتحمله الدولة " ضرر"طلب منه تعريف كلمة وقال إنه إذا  -٦٩
                                                            ً                                             الطرف يف التزام ثنائي من نتائج بسبب انتهاك هذا االلتزام؛ ثانيا ، تعين ما تتحمله الدولة اجملين عليها بالتحديد من 

وإن . ين عليها جملرد كوهنا طرف يف التزام متكامل                                    ً                    نتائج يف كافة احلاالت األخرى؛ وتعين ثالثا  ما تتحمله الدولة اجمل
 .وهكذا فإنه يتفق مع السيد بيليه من حيث املوضوع. هذا النوع من االلتزام قد وجد ليمس مجيع الدول

وأضاف أنه ال يرغب يف القيام بدور األستاذ اجلامعي ولكن ال بد من االعتراف بأن هذه املفاهيم تستند  -٧٠
وما حاول عمله عند استعراض مفهوم الضرر هو االستفادة من حالة االلتزام الثنائي واحلالة . إىل أسس نظرية

ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة وضعت . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ من املادة ٢املنصوص عليها يف الفقرة 
ّ                              هذه املادة يف مرحلة جد  متأخرة من إعداد هذه االتفاقية فلم تكن هناك نصوص . من العدمووجدت هذه املادة .                    

 أسانيد كثرية لتأييد هذا احلكم، ومع ذلك فإنه حاز القبول على نطاق )١٠(وال يقدم التعليق. سابقة لالستناد إليها
ويف مجيع األحوال، فإن للنظرية العامة لاللتزامات فيما سلف . ويبدو أنه ميكن االستفادة من هذا املثل. واسع

 .كان الذي يرتضيه السيد بيليهمكان أهم بكثري من امل

                                                        

 . من النص اإلنكليزي٢٥٥-٢٥٣، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٦حولية ، ٥٧انظر التعليق على املادة  )١٠(
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                              ً                                                           والحظ أن السيد سيما قدم هو أيضا  مقترحات مفيدة إلحراز تقدم يف هذه املسألة؛ ومن مزايا احلل الذي  -٧١
ولقد حاول . يقترحه السيد سيما، وهو حل حاسم، أنه يتجنب أي مناقشة بشأن مفاهيم مثل اخلسارة واملصلحة

 من منظور املصلحة وليس من منظور اخلسارة، ولكنه استنتج عدم وجود أي       ً مكررا ٤٠من جانبه صياغة املادة 
 .حتسن

وهناك نقطة أساسية يعتقد أن مجيع . وقال إنه ال ميكن األخذ بكافة العناصر الواردة يف احللول املقترحة -٧٢
هي أنه ينبغي  وشركة برشلونة ويتبني ذلك من حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية -األعضاء يتفقون عليها 

فإذا وافقت اللجنة على ذلك، .             ً                                                          التمييز، مثال ، بني حالة شعوب جنوب غرب أفريقيا وحالة شعوب إثيوبيا وليبرييا
 . على تعقيدها٤٠                ً     ً                            فإهنا ستحرز تقدما  كبريا  يف حل املشاكل اليت عملت املادة 

هو يعتقد مثل السيد براونلي أنه ينبغي و. وقال إنه يشعر باالرتياح هلذه املسامهة اليت وصفها بأهنا بناءة -٧٣
للجنة أن تقدم إىل اللجنة السادسة مقترحات واضحة ومستندة بقدر كاف على نصوص سابقة للحصول على قدر 

                              ً                                                  ومل يكن رصيد اللجنة حىت اآلن سيئا  يف هذا الصدد، وبفضل جهود أعضاء جلنة الصياغة، سيمكن . من القبول
 األصلية، سيلزم االكتفاء بنص مقتضب، وسيكون هذا ٤٠ا مل تعد اللجنة إىل املادة وإذا مل حتل، وإذ. حل املشكلة

 من اتفاقية فيينا ٦٠ من املادة ١ولقد رأت اللجنة أنه ينبغي هلا أن تذهب إىل أبعد مما ذهبت إليه الفقرة .      ًمؤسفا 
أبعد مما ذهبت إليه يف جمال قانون  يف سياق املعاهدات املتعددة األطراف، وسيلزم أن تذهب باملثل إىل ١٩٦٩لعام 

وميكن يف إطار املناقشة احلالية القيام هبذه اخلطوة اهلامة إىل . املسؤولية يف سياق االلتزامات املتعددة األطراف
 . األمام

                       ً                                                      سأل السيد بيليه، متفقا  مع ما ذكره السيد سيما واملقرر اخلاص، عما إذا مل يكن من السيد هافنر -٧٤
 ٤٠ من املادة ١اليت وردت يف الفقرة ]" مادي أو معنوي[دولة يلحق هبا ضرر "ستخلص من عبارة الواجب أن ت

   ً                                            ً       ً        ً            أوال ، أن انتهاك التزام دويل ال يشكل يف حد ذاته ضررا  معنويا ؛ وثانيا ، أن الدولة : اليت يقترحها نتيجة مزدوجة
أقلية ما، ينبغي أن متلك الدولة، حىت يف احلالة اليت اليت حتمي األقلية عند انتهاك التزام ثنائي الغرض منه هو محاية 

. ال ميكن القول فيها بأنه قد حلق هبا ضرر، احلق يف اختاذ مجيع التدابري اليت تترتب على مسؤولية الدولة األخرى
 .وبعبارة أخرى، فإن تفسري هذه املادة يتوقف إىل حد بعيد على حتديد املقصود بكلمة ضرر

           ً                                                          قال، حمتفظا  حبقه يف الرجوع إىل هذا املوضوع يف مرحلة الحقة، إنه يسجل للسيد سا راوالسيد سرينيفا -٧٥
ولكن إذا مل .                                                                     ً                بيليه رغبته يف اقتراح أسلوب مقبول ملعاجلة املفاهيم الصعبة اليت تدخل ضمنيا  يف نطاق املسؤولية

يس أمامها اآلن سوى اللجوء إىل احملاكم  للدول املضرورة بوجه غري مباشر اليت ل٤٠يكن اجلرب هو ما توفره املادة 
                                                                                             ً       للمطالبة باحترام االلتزام الذي تعرض لالنتهاك، تساءل ما هو اجلديد الذي ستضيفه اللجنة وال توفره أصال  أجهزة 
                         ً                                                                        األمم املتحدة القائمة حاليا ؟ ال بد من جلوء الدولة املضرورة بوجه غري مباشر إىل هيئة متعددة األطراف للحصول 

وميكنها بالطبع أن تتبادل املذكرات الدبلوماسية، ولكن إذا أرادت أن تتوصل إىل نتيجة فإهنا ينبغي . ضيةعلى تر
أن تلجأ إىل قرارات األمم املتحدة، أو إىل نظام تسوية املنازعات الذي وضعته منظمة التجارة العاملية، أو إىل أي 

 تستخدم اللجنة هذه اآلليات، فإنه سيلزم أن تبتدع وإذا مل. آلية أخرى يكون الغرض منها هو حتقيق ذلك فحسب
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وإذا مل تقم بذلك، فإن األمر سينتهي إىل جمموعة من ردود الفعل االنفرادية، العشوائية .      ً      ً          جهازا  جديدا  هلذا الغرض
 .اآلنفهذه هي الصعوبة األساسية، ومل تعاجلها اللجنة حىت .                ً                            واالنتقائية، بدال  من الدفاع عن املصلحة اجلماعية

 )*تابع(تنظيم أعمال الدورة 

 ] من جدول األعمال٢البند [

أعلن تشكيل فريق عامل معين باملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها الرئيس  -٧٦
وسيتألف الفريق العامل من السيد ). منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة(القانون الدويل 

والسيد بايينا سوارس، والسيد روزنستوك، والسيد غالتسكي، والسيد )      ً       ً     ًرئيسا  ومقررا  خاصا (ينيفاسا راو سر
 ).حبكم منصبه(كاتيكا، والسيد لوكاشوك، والسيد هافنر، والسيد رودريغيس ثيدينيو 

 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

.٢٦١٣        ً        استئنافا  للجلسة  * 
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 ٢٦١٧جللسة ا

 ٠٥/١٠الساعة ، ٢٠٠٠مايو /أيار ٩الثالثاء، يوم 

 السيد موريس كامتو  :الرئيس

السيد إدريس، السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا،   :احلاضرون 
وغارد، السيد السيد د  تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،-السيد بامبو

رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد 
 أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد �غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كانديويت، السيد كوسوما 

 .هافنر، السيد هي

 ـــــــ

 )١()Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 التقرير األول للمقرر اخلاص

) Add.1 وA/CN.4/506(دعا املقرر اخلاص إىل عرض تقريره األول عن احلماية الدبلوماسية الرئيس  -١
 :، ونصها كما يلي٩ إىل ١املتضمن مشاريع املواد من 

 النطاق - ١املادة "

اد، تعين احلماية الدبلوماسية اإلجراءات املتخذة من جانب دولة ما ضد دولة أخرى فيما يف هذه املو -١ 
            ُ                                                                                يتعلق بضرر أ حلق بشخص مواطن ما أو مبمتلكاته من جراء فعل جائر أو تقصري على الصعيد الدويل منسوب إىل 

 .الدولة األخرية

 . الدبلوماسية إىل غري مواطن، تقدمي احلماية٨جيوز، يف ظروف استثنائية تنص عليها املادة  -٢ 

 ٢املادة 

حيظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا كوسيلة من وسائل احلماية الدبلوماسية، إال إلنقاذ املواطنني يف  
 :احلاالت التالية

                                                        

 ).اجلزء األول (، اجمللد الثاين٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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 إذا أخفقت الدولة املمارسة للحماية يف تأمني سالمة مواطنيها بالوسائل السلمية؛ )أ( 

لة املتسببة يف الضرر غري راغبة يف ضمان سالمة مواطين الدولة املمارسة للحماية أو إذا كانت الدو )ب( 
 غري قادرة على ذلك؛

 إذا تعرض مواطنو الدولة املمارسة للحماية خلطر داهم يهدد أشخاصهم؛ )ج( 

                              ً                 إذا كان استعمال القوة متناسبا  مع مالبسات احلالة؛ )د( 

 .ت الدولة املمارسة للحماية قواهتا مبجرد إنقاذ مواطنيهاإذا أهني استعمال القوة، وسحب  )ه( 

 ٣املادة 

لدولة اجلنسية احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها أحلقت به دولة أخرى الضرر بطريقة  
 .، يكون لدولة اجلنسية اخليار يف ممارسة هذا احلق٤     ً        ورهنا  باملادة . غري مشروعة

 ٤املادة 

                       ً                                                          مل يكن الشخص املضار قادرا  على تقدمي مطالبة بشأن هذا الضرر أمام حمكمة دولية خمتصة، فإن ما  -١ 
الدولة اليت حيمل جنسيتها عليها واجب قانوين ملمارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل الشخص املضار بناء على طلبه، إذا 

 .جنم الضرر عن انتهاك خطري لقاعدة آمرة ميكن نسبته لدولة أخرى

 :تعفى دولة اجلنسية من هذا االلتزام -٢ 

أو /إذا كانت ممارسة احلماية الدبلوماسية ستعرض للخطر بشكل كبري املصاحل العليا للدولة و )أ( 
 لشعبها؛

 إذا مارست دولة أخرى احلماية الدبلوماسية لصاحل الشخص املضار؛ )ب( 

 .لغالبة للدولة                          ً                   إذا مل يكن الشخص املضار حامال  للجنسية الفعلية وا )ج( 

الدول ملزمة بالنص يف قوانينها احمللية على إعمال هذا احلق أمام حمكمة حملية خمتصة أو أمام سلطة  -٣ 
 .وطنية مستقلة أخرى

 ٥املادة 

تعين الدولة اليت اكتسب " دولة اجلنسية"ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية لألشخاص الطبيعيني، فإن  
 . محايته حبكم امليالد، أو األصل، أو التجنس احلقيقيجنسيتها الشخص املطلوب
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 ٦املادة 

، جيوز للدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطن ٩ من املادة ٤رهنا بالفقرة  
 ]الفعلية[ ]الغالبة[                                                         ً      ً                     تابع هلا حلق به الضرر، ضد دولة أخرى يكون الفرد املضار مواطنا  تابعا  هلا، إذا كانت اجلنسية 

 .للفرد هي جنسية الدولة األوىل

 ٧املادة 

                                                                        ً         ألي دولة يكون حائز جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة من رعاياها أن متارس، طبقا  للمعايري  -١ 
 .، احلماية الدبلوماسية نيابة عن ذلك الشخص ضد دولة ليس من رعاياها٥الواردة يف املادة 

، يف ممارسة احلماية ٥أو أكثر من دول اجلنسية، يف إطار معىن املادة ميكن أن تشترك دولتان  -٢ 
 .الدبلوماسية نيابة عن شخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسيات

 ٨املادة 

أو الجئ، عندما يقيم /جيوز لدولة ما أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص مضار عدمي اجلنسية و 
؛ شريطة أن يقع ]وتربطه صلة فعلية بتلك الدولة؟[بصفة اعتيادية يف الدولة املطالبة ذلك الشخص إقامة قانونية 

 .                                ً                               الضرر بعدما أصبح ذلك الشخص مقيما  إقامة قانونية يف الدولة املطالبة

 ٩املادة 

                                                                                                     عـندما يغـري شخص مضار جنسيته حبسن نية إثر ضرر، جيوز لدولة اجلنسية اجلديدة أن متارس احلماية                   - ١ 
                                                                                                        اسـية نـيابة عن ذلك الشخص فيما يتعلق بالضرر، شريطة أال تكون دولة اجلنسية األصلية قد مارست أو ال متارس               الدبلوم

  .     ً                                                           حالياً احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالشخص املضار وقت تغيري اجلنسية

نسية وتنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت حتال فيها املطالبة حبسن نية إىل شخص أو أشخاص هلم ج -٢
 .دولة أخرى

ال يؤثر تغيري جنسية شخص مضار أو إحالة املطالبة إىل أحد رعايا دولة أخرى على حق دولة  -٣
اجلنسية األصلية يف تقدمي مطالبة نيابة عن ذاهتا جلرب الضرر الذي يلحق مصاحلها العامة من خالل الضرر الذي يلحق 

 .الشخص املضار وهو ال يزال أحد رعايا تلك الدولة

جيوز لدولة اجلنسية اجلديدة أن متارس احلماية الدبلوماسية ضد دولة اجلنسية السابقة فيما يتعلق ال  -٤
 .            ً                                           بضرر حلق شخصا  ما عندما كان من رعايا دولية اجلنسية السابقة



 

-76- 

                                         ّ                  قال إنه يود أن يعرب عن تقديره للمسامهة القي مة اليت سامهت هبا يف ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٢
 Cornelis van راكسماين، الباحثة املساعدة بتمويل مقدم من مؤسسة -يره األول السيدة سوزانا دين إعداد تقر

Vollenhoven Stichtingالتابعة جلامعة اليدن، وعن امتنانه العميق ملساعدهتا . 

استخدام وقال إن التقرير األول من التقرير يتضمن مقدمة يف الفصل األول تقترح الطريقة اليت ميكن هبا  -٣
ويلي ذلك الفصل الثاين الذي . احلق يف احلماية الدبلوماسية كوسيلة من وسائل تعزيز محاية حقوق اإلنسان

                ً                                         وتطرح املواد عددا  من املسائل املثرية للجدل اليت طلب من اللجنة . يتضمن مشاريع املواد والتعليقات عليها
يف تقرير استهاليل على غرار التقرير األويل الذي أعده املساعدة والتوجيه بشأهنا، وهي مسائل قد تكون أثريت 

ولكن صياغة قاعدة قابلة . ، دون حماولة صياغتها يف شكل مشروع مواد)٢(املقرر اخلاص السابق، السيد بنونه
لألخذ والرد يف شكل مشروع مادة جيعل هذه القاعدة، يف رأيه، موضع تركيز أوضح ويثري النقاش واالختالف يف 

                   ً     ً ويتضمن التقرير أيضا  عرضا  . لنظر، وهو أمر مطلوب يف املرحلة احلالية من مراحل دراسة املوضوعوجهات ا
 .للمواد اإلضافية املزمع إدراجها يف التقارير املقبلة

 مادتني ٣ و١، تعترب املادتان )٤ اىل ١املواد (من بني مواد الفئة األوىل . وتندرج مشاريع املواد يف فئتني -٤
، فهي مثرية للجدل ٨ اىل ٥أما الفئة الثانية، أي املواد .  اجلدال بصفة خاصة٤ و٢يف حني تثري املادتان أساسيتني، 

ولذلك، اقترح أن تقتصر املناقشة يف الوقت احلاضر على .                               ً                    بنفس القدر، ولكنها تتناول مجيعا  مسائل تتعلق باجلنسية
 .املقدمة وعلى مشاريع املواد األربعة األوىل

يتعلق باملقدمة، يف الفصل األول من التقرير، قال إنه كان لديه عندما بدأ مهمته انطباع خاطئ بأن وفيما  -٥
ُ                                                        العديد من جماالت احلماية الدبلوماسية قد ح سم بالفعل، بالنظر اىل وجود قدر كبري من املمارسات والسوابق                                       

 فقبل احلرب العاملية الثانية وظهور .ولكن هاله أن يكتشف حجم اجلدل املثار هبذا الشأن. حول هذا املوضوع
معاهدة حقوق اإلنسان، كانت هناك قلة من اإلجراءات املتاحة للفرد يف إطار القانون الدويل لالعتراض على 

ومن ناحية أخرى، إذا انتهكت دولة أجنبية حقوق اإلنسان لفرد ما يف اخلارج، جاز للدولة اليت . معاملة دولته له
بيد أنه يتبني، من الناحية الفعلية، أن رعايا الدول الغربية القوية هم . ها أن تتدخل حلمايتهيكون الفرد من رعايا

.                                                                   ً                             وحدهم الذين متتعوا هبذا املركز املميز، ألن هذه الدول كانت أكثر استعدادا  من غريها للتدخل حلماية رعاياها
ماية الدبلوماسية حبيث أصبحت يف مركز الفئة       ّ                                        ٍ         ومما عق د األمور على الدول غري الغربية ما مت من إعالء  لشأن احل

.                                                                                  ً                   السياسية اهلامة بناء على مقولة زائفة مفادها أن أي ضرر يلحق بأحد الرعايا يشكل ضررا  يلحق بالدولة نفسها
                                                     ّ                                                ومن مث، مل يكن هناك من داع بأن تنظر األمم النامية، وال سي ما يف أمريكا الالتينية، إىل احلماية الدبلوماسية على

 .                               ً                                    أهنا ممارسة للسلطة بشكل متييزي بدال  منها وسيلة حلماية حقوق اإلنسان لألجانب

                                                        

 .CN/A.4/484 ، الوثيقة)اجلزء األول(، اجمللد األول ١٩٩٨حولية  )٢(
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فقد تعرضت معايري العدل اليت تطبق على .  وقال إنه قد حدثت تغيريات كثرية يف السنوات األخرية -٦
 الدويل اخلاص  دولة إىل العهد١٥٠وانضمت حىت اآلن حنو . األفراد داخل البلد وعلى األجانب لتغيريات كبرية

                            ً                                           أو الصكوك املناظرة له إقليميا  يف أوروبا واألمريكتني وأفريقيا، وهي صكوك تنص /باحلقوق املدنية والسياسية و
وعالوة على ذلك، أصبحت سبل . على معايري العدل اليت تطبق على الرعايا وعلى األجانب يف الدول املوقعة عليها

النسبة للفرد الذي ميارس أعماله التجارية خارج بلده، وذلك إما عن طريق االنتصاف متاحة اآلن يف أحيان كثرية ب
اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار بني االتفاقات الثنائية أو عن طريق املعاهدات املتعددة األطراف، مثل 

 ).االستثماراتاملركز الدويل لتسوية املنازعات املتعلقة ب( اخلاصة بإنشاء الدول ورعايا دول أخرى

وكانت احلجة يف . وقد حدت هذه التطورات بالبعض إىل القول بأن احلماية الدبلوماسية قد انقضى أواهنا -٧
املساواة يف املعاملة مع الرعايا، الذي تنادي به األمم النامية، واملعيار الدويل األدىن "ذلك هي باختصار أن معيار 

ية القوى الغربية، قد حل حملهما معيار دويل حلقوق اإلنسان مينح الرعايا ملعاملة األجانب، الذي تنادي به غالب
وأصبح الفرد . )٣( وهو معيار يتضمن األحكام األساسية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-واألجانب نفس املعاملة 

وينبغي أن . ويلمن أشخاص القانون الدويل وله مركز خيول له إنفاذ حقوق اإلنسان اخلاصة به على الصعيد الد
يقتصر حق الدولة يف املطالبة بالنيابة عن رعاياها على احلاالت اليت ال تتوافر فيها طرق أخرى للتسوية متفق عليها 

ويف هذه احلالة وحدها جيوز للدولة أن تتدخل، وهي عندما تفعل . من جانب األجنيب والدولة املتسببة يف الضرر
وتعين هذه احلجة أن حق الدولة يف . عن الفرد ال باألصالة عن نفسها                             ً ذلك تكون قد تصرفت بصفتها وكيال  

 ورمبا كان -تأكيد حقها الذايت عندما تتصرف بالنيابة عن أحد رعاياها هو مفهوم انقضى أوانه وينبغي إغفاله 
 .االستثناء الوحيد هو احلاالت اليت تتأثر فيها املصلحة الوطنية الفعلية للدولة

األول هو أهنا تستهني دون داع مبسألة استخدام احليل يف . حلجة، يف رأيه، معيبة لسببنيوقال إن هذه ا -٨
 .القانون، والثاين هو أهنا تبالغ يف وصف الوضع الراهن للحماية الدولية حلقوق اإلنسان

ة وبالنسبة ملوضوع احليل، حيدث يف بعض احلاالت أن ميس انتهاك حقوق اإلنسان لألجنيب مصاحل الدول -٩
 من ذلك، على سبيل املثال، عندما تكون االنتهاكات منظمة وتنم عن سياسة للتمييز -الراعية اليت ينتمي إليها 

ولكن، يف حالة وقوع حادثة منفردة يلحق فيها . ضد مجيع رعايا الدولة املعنية من جانب الدولة املتسببة يف الضرر
وهنا تصبح فكرة اإلضرار .  الواقع وكيلة للفرد يف تأكيد مطالبتهالضرر باألجنيب، فإن الدولة املتدخلة إمنا تعمل يف

القاعدة اليت تتطلب أن يستنفد الفرد سبل االنتصاف : ويتأكد ذلك بعدد من القواعد. بالدولة ذاهتا حيلة بالفعل
ولة، تراعي احمللية، وقاعدة استمرارية اجلنسية، وقاعدة أن احملاكم، عند تقييم حجم الضرر الذي تعرضت له الد

 .بوجه عام الضرر الذي تعرض له الفرد

                                                        

 .١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ يف ) ٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٣(



 

-78- 

                          ً                                                            وهكذا، يكون من الواضح متاما  أن احلماية الدبلوماسية قامت على أساس احليل، وهو أمر كان مصدر  -١٠
. وقال إنه ال يشاطر سلفه االستهانة باستعمال احليل يف القانون. اهتمام خاص من جانب املقرر اخلاص السابق

 وهو تقليد ورثته معظم النظم -              ً     ً                                    اعتمد اعتمادا  كبريا  على احليل اإلجرائية بغية حتقيق العدل فالقانون الروماين
                                       ً      ً         ً     ً                                  وال ينبغي للجنة أن تسقط من االعتبار نظاما  ثابتا  خيدم هدفا  قيما  حبجة أنه قائم على حيلة وال ميكنه أن . القانونية

 .يثبت يف وجه التدقيق املنطقي

                                                                         ً بأن التطورات يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان جعلت احلماية الدبلوماسية أمرا        ً            وثانيا ، فإن القول  -١١
وقد ذكر املقرر اخلاص األول املعين مبسؤولية الدول، غارسيا .   َّ                                           عف ى عليه الزمن هو قول يستدعي املزيد من التدقيق

ة املطالبة بالنيابة عن مواطنها املضار هي أمادور، أن النظرة التقليدية إىل احلماية الدبلوماسية اليت أتاحت للدول
:                               ًأما اليوم، فإن املوقف خمتلف متاما . نظرة تنتمي إىل عصر كانت حقوق الفرد وحقوق الدولة فيه متالزمة

ومضى غارسيا . فاألجانب، أسوة باملواطنني، يتمتعون باحلقوق جملرد كوهنم كائنات بشرية وليس حبكم جنسيتهم
  بشكل مستقل عن دولته، فهو من األشخاص-      ُ            ً            جنيب اعت رف به دوليا  كشخص قانوين            ً      أمادور قائال  إن األ

ويترتب على هذا املنطق أمر أساسي هو أن الفرد، وقد أصبحت له حقوق وعليه . احلقيقيني للحقوق الدولية
 . حاالت استثنائيةواجبات مبقتضى القانون الدويل، ينبغي له أن حيمي نفسه عند جمازفته بالسفر إىل اخلارج، إال يف

أو " أحد مواضيع القانون الدويل"وقال إنه ال يريد أن يدخل يف نقاش عقيم حول معرفة ما إذا كان الفرد  -١٢
وبصفته هذه، .                              ً                       فمن األفضل اعتبار الفرد مشاركا  يف النظام القانوين الدويل". أشخاص القانون الدويل"انه من 

 الدويل عرب ممارسته حلقوقه مبقتضى معاهدات حقوق اإلنسان أو االتفاقات ميكن له أن يشارك يف النظام القانوين
                                                           ً                              ويف الوقت نفسه، جيب التسليم بأنه، على الرغم من أن للفرد حقوقا  مبوجب القانون الدويل، تكون سبل . الثنائية

 . وهذه حقيقة أغفلها غارسيا أمادور-االنتصاف املتاحة له حمدودة 

تتيح ) االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان( محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ويف حني أن اتفاقية -١٣
ميثاق سان : "ملاليني األوروبيني سبل انتصاف فعلية، يصعب القول بأن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

وعالوة على .  نفسهاأو امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب قد حققا درجة النجاح" خوسيه، كوستاريكا
ولذلك، فإن . ذلك، فإن غالبية سكان العامل، وهم املقيمون يف آسيا، ال تشملهم أي اتفاقية إقليمية حلقوق اإلنسان

القول بأن االتفاقيات العاملية أو اإلقليمية حلقوق اإلنسان توفر لألفراد سبل انتصاف فعالة حلماية ما يتمتعون به من 
واحلقيقة املؤملة هي أنه ال توجد سوى حفنة من األفراد الذين . يعترب من ضروب اخليالحقوق اإلنسان هو قول 

ينتمون إىل عدد حمدود من الدول اليت قبلت حق األفراد يف تقدمي التماسات إىل هيئات رصد هذه االتفاقيات، قد 
 .حصلوا أو قد حيصلون على ترضية منصفة مبوجب هذه االتفاقيات

فاالتفاقيات العاملية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان تقدم احلماية اىل مجيع . ليس أفضلووضع األجنيب  -١٤
ولكن ال توجد أي اتفاقية .  داخل حدود أراضي الدول األطراف- مواطنني وأجانب على السواء -األفراد 

وإىل أن . الستثمار األجنيبمتعددة األطراف تسعى إىل تزويد األجنيب بوسائل انتصاف حلماية حقوقه خارج جمال ا
حيصل الفرد على حقوق إجرائية شاملة وسبل انتصاف فعلية مبوجب القانون الدويل، يكون التخلي عن احلماية 
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وينبغي تعزيزها وتشجيعها بوصفها أداة مهمة حلماية حقوق . الدبلوماسية انتكاسة يف جمال حقوق اإلنسان
 .لفات حقبة ولت           ً                      اإلنسان، بدال  من إغفاهلا بوصفها من خم

إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال يتألف من معاهدات متعددة األطراف فحسب، بل يتألف من  -١٥
واملعاهدات الدولية حلقوق . جمموعة متكاملة من األعراف الدولية حول املوضوع، تشمل نظام احلماية الدبلوماسية

انب واملواطنني، على السواء، داخل حدود أراضي الدول اإلنسان مهمة، ال سيما وأهنا تقدم احلماية إىل األج
فاحلماية الدبلوماسية متاحة فقط حلماية أفراد ضد حكومة . األطراف، لكن سبل االنتصاف اليت توفرها ضعيفة

                                                                             ً                      أجنبية ولكنها، من ناحية أخرى، قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل املطبقة عامليا  واليت ميكن على األقل أن 
وستتعامل معظم الدول مع مطالبة دولة أخرى باحلماية الدبلوماسية على حنو . فر سبيل انتصاف أكثر فعاليةتو

وهذا . أكثر جدية من تعاملها مع شكوى تقدم إىل إحدى هيئات رصد حقوق اإلنسان ضد تصرف قامت به
 .                         ً                               تقييم واقعي، وإن كان مؤملا ، للحالة الراهنة للحياة الدولية

      ً                                                  ً      ً                    ه، بناء  على ذلك، يعتقد أن احلماية الدبلوماسية ال تزال سالحا  ماضيا  يف ترسانة محاية حقوق وقال إن -١٦
وما دامت الدولة هي العنصر الفاعل املهيمن يف العالقات الدولية، فإن مناصرة الدول للمطالبات املتعلقة . اإلنسان

    ً                   وبدال  من السعي إىل إضعاف . ة حقوق اإلنسانبانتهاك حقوق مواطنيها تبقى أكثر وسائل االنتصاف فعالية حلماي
وسيلة االنتصاف هذه عن طريق استبعادها بوصفها حيلة مل تعد تنفع، ينبغي بذل كل جهد ممكن حلماية القواعد 

 .وتلك هي الفلسفة اليت يقوم عليها تقريره. اليت يتكون منها احلق يف احلماية الدبلوماسية

مصطلح مضلل " احلماية الدبلوماسية"، يتعني القول بادئ ذي بدء إن مصطلح وفيما يتعلق مبشاريع املواد -١٧
وهو يتعلق بدرجة كبرية حبماية الرعايا ولكن عالقته ضئيلة بالدبلوماسية أو العمل .          ً        ورمبا أيضا  غري دقيق

 متثل مرحلة ومثة مثال واضح على ذلك هو أن اإلجراءات القانونية املتخذة بالنيابة عن فرد مضار. الدبلوماسي
وبالتايل، ال ميكن إلقاء اللوم على احلكومات إذا افترضت أن اللجنة ال تعاجل . تتجاوز اإلجراءات الدبلوماسية

ففي ردها على طلب معرفة ممارساهتا يف ذلك اجملال، مل . مسألة محاية األجانب وإمنا مسألة محاية الدبلوماسيني
وهذا أمر . تشريعاهتا اخلاصة باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسيةتفعل غالبية احلكومات سوى إرسال نسخ من 

 .                             ً      ً             مصطلح فين أكثر من كونه انعكاسا  دقيقا  ملضمون املوضوع" احلماية الدبلوماسية"مفهوم ألن مصطلح 

كما .  أي ادعاء بأهنا تعريف للحماية الدبلوماسية، وإمنا هي وصف للحماية الدبلوماسية١وليس يف املادة  -١٨
 وهو موضوع أشارت إليه -هنا ال تتضمن أي حماولة لتناول موضوع احلماية الوظيفية اليت متارسها منظمة دولية أ

 من التقرير، ورمبا ليس له مكان يف الدراسة الراهنة اليت تطرح العديد من القضايا املبدئية اليت ٣٨بإجياز الفقرة 
                                 ً      ً                احلماية الدبلوماسية مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بنظرية مسؤولية ومن الواضح أن نظرية .          ً             خيتلف كثريا  بعضها عن بعض

والواقع أن سعي اللجنة يف البداية إىل وضع مشاريع مواد تتعلق مبسؤولية . الدول عن الضرر الذي يلحق باألجانب
وإن . واءالدول مشل حماولة لتناول مبادئ مسؤولية الدول بصيغتها احلالية وموضوع احلماية الدبلوماسية، على الس

                                          ً                                                   الفكرة القائلة بأن األفعال غري املشروعة دوليا  أو حاالت التقصري اليت تلحق الضرر باألجانب تترتب عليها 
                    ُ                                                                           مسؤولية الدولة اليت ي نسب إليها ارتكاب هذه األفعال هي فكرة حظيت بقبول واسع النطاق يف اجملتمع الدويل يف 
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لة، على الرغم من أهنا غري ملزمة بقبول األجانب الوافدين إليها، وكان من املقبول بشكل عام أن الدو. العشرينات
إال أهنا مبجرد قبوهلا إياهم تصبح ملزمة جتاه الدولة اليت حيمل األجنيب جنسيتها بتوفري درجة من احلماية لشخصه أو 

 .ممتلكاته وفقا للمعايري الدولية الدنيا ملعاملة األجانب

 هذا املبدأ، وربط معظمها بني موضوع احلماية الدبلوماسية وموضوع وقد جرت عدة حماوالت لتدوين -١٩
ويف . وسعى كثري من املؤلفني يف هذا اجملال إىل وضع تعريف للحماية الدبلوماسية يف هذا السياق. مسؤولية الدول

أيدي االستعمار الفترة اليت أعقبت إهناء االستعمار، عندما اعترب البعض أن نظام احلماية الدبلوماسية وسيلة يف 
                           ً                                                                          الغريب، بدا هذا املبدأ مرفوضا ؛ وأصبح من املقبول اآلن بوجه عام أن احلماية الدبلوماسية قاعدة عرفية من قواعد 

 .القانون الدويل

                      ً                  ُ                                               ومشاريع املواد هي أساسا  قواعد ثانوية، ومل ت بذل أي حماولة لتقدمي حكم يتضمن قاعدة أولية توضح  -٢٠
      ُ              كما مل ت بذل أي حماولة .  مسؤولية الدولة عن فعل غري مشروع أو تقصري يف حق األجنيبالظروف اليت تنشأ فيها

 .لصياغة حكم بشأن اجلرب إذ إهنا مسألة تتناوهلا مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول

ويف . ٣ ومسألة ما إذا كان احلق يف احلماية هو حق يتعلق بالدولة أم بالفرد هي مسألة تتناوهلا املادة -٢١
واحليلة .                                                ً       ً                                    املرحلة احلالية، يكفي القول بأن ذلك احلق كان منوطا  تارخييا  بالدولة اليت حيمل الفرد املضار جنسيتها

 )٤(القائلة بأن الضرر يقع على دولة اجلنسية هي حيلة يعود تارخيها إىل القرن الثامن عشر وإىل ما ذكره فاتيل
قضية  "باملشار إليها فيما بعد (مافروماتيس يف فلسطني  قضية امتيازات وأيدته حمكمة العدل الدولية الدائمة يف

 . نوتيبوم، وكذلك قضية سالدوتيسكيس-سكك حديد بانيفيزيسوقضية ") مافروماتيس

 بعض الصعوبات، ذلك أن معظم تعاريف احلماية الدبلوماسية ال ١يف املادة " اإلجراءات"ويثري مصطلح  -٢٢
ويف القضايا املشار . ناسب طبيعة اإلجراءات املتاحة للدولة أثناء ممارستها للحماية الدبلوماسيةتتناول على النحو امل

، وهو متييز "اإلجراءات القضائية"و" اإلجراءات الدبلوماسية"إليها، بدا أن حمكمة العدل الدولية الدائمة ميزت بني 
 الواليات املتحدة يف -دولية يف مطالبات إيران  وحمكمة العدل النوتيبومكررته حمكمة العدل الدولية يف قضية 

وعلى النقيض من ذلك، ال يقيم فقهاء القانون أي متييز من هذا القبيل، وهم يرتعون إىل . A/18القضية رقم 
على حنو يشمل اإلجراءات القنصلية، والتفاوض، والوساطة، واإلجراءات " احلماية الدبلوماسية"استخدام مصطلح 

حكيمية، واالقتصاص، والرد باملثل، وقطع العالقات الدبلوماسية، والضغوط االقتصادية، وكذلك القضائية والت
وقال إن هذه مسألة مثرية للجدل بوجه خاص وإنه اعتمد يف .          ُ                                     احلل الذي ي لجأ إليه يف النهاية وهو استعمال القوة

                                                        

)٤( E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle  .  وترد الترمجة اإلنكليزية لطبعة عام
 The Classics of International Law, vol. IIIيف The Law of Nations or the Principles of Natural Law وعنواهنا  ١٧٥٨

(Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, 1916). 
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، الذي أورد كل سبل )٥(حلجة يف املوضوع              ً      ً         َ                               تناوهلا اعتمادا  شديدا  على املؤل ف الذي وضعه بروشار، وهو املرجع ا
Dunnوأوضح . االنتصاف هذه

 أن املصطلح يستخدم كمصطلح عام يشمل املوضوع العام حلماية املواطنني يف )٦(
 .                             ُ                                                              اخلارج، مبا يف ذلك احلاالت اليت قد ي لجأ فيها إىل وسائل أخرى غري الوسائل الدبلوماسية إلعمال االلتزامات

غطي املواد اخلاصة بالتدابري املضادة يف موضوع مسؤولية الدول مسألة معرفة ما هي ومن املزمع أن ت -٢٣
 مسألة مثرية للنقاش، هي مسألة ٢ويف السياق الراهن، تتناول املادة . اإلجراءات اليت ميكن للدولة املضارة اختاذها

 هي ما إذا كان التدخل عن طريق األوىل: فاملادة تثري مسألتني مثريتني لدرجة عالية من اجلدل. استخدام القوة
والثانية هي ما إذا كان املوضوع يندرج بالفعل يف :                                   ً                   استخدام القوة حلماية الرعايا مسموحا  به يف القانون الدويل

                     ً                       ً     ً                        وقال إنه مل يكن متحمسا  ألن خيصص هلذه املسألة جزءا  كبريا  من تعليقاته، خاصة وأنه . نطاق احلماية الدبلوماسية
ومع ذلك، يتضمن تقريره مادة تكفي ملناقشة ميكن على أساسها . ٢تمال أن ترفض اللجنة املادة كان هناك اح

 .اختاذ قرار بشأن ما ينبغي إدراجه من أحكام من هذا القبيل يف مشروع املواد

 ما                                                            ُ                             ًواستخدام القوة بوصفه وسيلة من وسائل احلماية الدبلوماسية اليت ي لجأ إليها يف هناية املطاف غالبا  -٢٤
ويعج التاريخ بأمثلة على احلاالت اليت استخدمت فيها محاية .           ً                            اعتربت جزءا  من موضوع احلماية الدبلوماسية

فعقب تدخل من هذا القبيل من جانب القوى االستعمارية يف فرتويال، . الرعايا ذريعة لتربير التدخل العسكري
استخدام القوة املسلحة ) اتفاقية بورتر(الديون التعاقدية حظرت اتفاقية احترام احلد من استعمال القوة يف استرداد 

ومل يكن .                                                                           ً               السترداد ديون تعاقدية تطالب هبا حكومة أحد البلدان حكومة بلد آخر بوصفها ديونا  مستحقة لرعاياه
ى           ً                                                                                    احلظر مطلقا  وقد جرى التسليم بأنه جيوز مع ذلك أن تلجأ الدول إىل استخدام القوة إذا رفضت الدولة املدع

وقد حبث املقررون اخلاصون السابقون للجنة القانون الدويل .           ً                                 عليها عرضا  بإجراء حتكيم أو رفضت قرار التحكيم
ففي الدورة . هذه املسألة واعتربوا بوجه عام أن استخدام القوة حمظور كوسيلة من وسائل احلماية الدبلوماسية

ّ       ً     تضم ن عددا  من )٧("املسؤولية الدولية"     ً عنونا                            ً    ً  ، أعد غارسيا أمادور تقريرا  أوال  م١٩٥٦الثامنة عام  " أسس املناقشة"   
أكد فيه أنه ال جيوز يف أي حال من األحوال أن تستتبع املمارسة املباشرة للحماية الدبلوماسية التهديد باستخدام 

دولة املدعى القوة أو استخدامها بالفعل، أو أي شكل آخر من أشكال التدخل يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية لل
وعلى الرغم من أن حماضر مناقشات اللجنة ال تبني أي اعتراضات على تلك األحكام، فإن اآلراء . )٨(عليها

                                                        

)٥( E. M. Brochard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims 

(New York, Banks Law Publishing, 1919).                                                                                                                       
) ٦ (  F.S. Dunn, The Protection of Nationals: A Study in the Application of International Law 

(Baltimore, Johns Hopkins Press, 1932).                                                                                                                           

 .CN/A.4/96 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ١٧٣، اجمللد الثاين، ص ١٩٥٦حولية  )٧(

 ).٣( من النص اإلنكليزي، أساس املناقشة السابع، الفقرة ٢٢١املرجع نفسه، ص  )٨(
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ومع . )٩(الوحيدة املؤيدة لتلك األحكام وردت يف شكل مالحظات موجزة باملوافقة من كريلوف وسبريوبولوس
 .التقارير الالحقة                          ً                      ذلك، وألسباب جيهلها هو شخصيا ، حذف هذا احلكم من مجيع 

، دون حتفظ، أنه ال جيوز للدول أن تلجأ ١٩٩٨وقد أعلن املقرر اخلاص السابق يف تقريره األويل يف عام  -٢٥
               ً        وقال إنه، شخصيا ، يعتقد . إىل التهديد باستخدام القوة أو إىل استخدامها بالفعل يف ممارستها للحماية الدبلوماسية

أو التهديد باستخدامها يف تلك الظروف أمر يستحق الثناء، ولكن هذه الرغبة ال أن الرغبة يف حظر استخدام القوة 
وقد عكس .         ً                                                                            هتتم كثريا  بالقانون الدويل املعاصر، وهذا ما تبينه تفسريات ميثاق األمم املتحدة وممارسات الدول

Nguyen Quoc Dinhستخدام القوة حمظور يف  بقوله يف بادئ األمر إن ا)١٠( املعضلة اليت يواجهها القانون الدويل
حالة احلماية الدبلوماسية مث عاد فاعترب أن شرعية العمل العسكري الذي تقوم به الدول حلماية رعاياها مسألة 

غري أن تقريره هذا مل يغفل مسألة ما إذا كان القانون الدويل، بنصوصه الراهنة، . وهي كذلك بالفعل. حساسة
 .ا وما إذا كانت تلك املسألة تندرج يف نطاق احلماية الدبلوماسيةيسمح باستخدام القوة حلماية الرعاي

واالستثناء الوحيد من ذلك، فيما .  من ميثاق األمم املتحدة استخدام القوة٢ من املادة ٤وحتظر الفقرة  -٢٦
ني وامليثاق يب.  بشأن احلق يف الدفاع عن النفس٥١يتعلق بالتدخل من جانب واحد، هو ما نصت عليه املادة 

، كما حيظر التهديد ٢ من املادة ٤بوضوح أن استخدام القوة السترداد ديون تعاقدية حمظور مبوجب الفقرة 
ومن مث، ال ميكن تربير التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل . باستخدام القوة لشن أعمال انتقامية

 .ع الدفاع عن النفس                                             ً        ملمارسة احلماية الدبلوماسية إال إذا كان ذلك نوعا  من أنوا

وكان من املقبول .  بفترة طويلة١٩٤٥وقد صيغ احلق يف الدفاع عن النفس يف القانون الدويل قبل عام  -٢٧
وال ترد . بوجه عام أن نطاق هذا احلق واسع ويشمل كال من الدفاع االستباقي عن النفس والتدخل حلماية الرعايا

إشارة إىل هاتني احلالتني ولكنها تقتصر على احلاالت اليت حيدث فيها  من ميثاق األمم املتحدة أي ٥١يف املادة 
وقد ثار بني فقهاء القانون جدال يرى فيه عدد من املؤلفني، من بينهم براونلي وسيما، أن املادة . هجوم مسلح

 حالة الرد  تتضمن صيغة متكاملة وحصرية للحق يف الدفاع عن النفس، أي أنه ال جيوز لدولة ما التدخل إال يف٥١
 أبقت على احلق ٥١الواردة يف املادة " احلق الطبيعي"ورأى آخرون، مثل بويت، أن عبارة . على هجوم مسلح

 .العريف السابق للميثاق الذي كان جييز للدول التدخل حلماية رعاياها

ليل مما يسترشد به يف وال توفر قرارات احملاكم الدولية واهليئات السياسية التابعة لألمم املتحدة سوى الق -٢٨
وقد رفضته حمكمة العدل الدولية بعد النظر يف حماولة . فقد تفادت احملاكم هذا املوضوع بوجه عام. هذا املوضوع

ويف معظم املناسبات اليت أثريت فيها املسألة يف . الواليات املتحدة إنقاذ رعاياها يف مجهورية إيران اإلسالمية

                                                        

 . من النص اإلنكليزي٢٣٥-٢٣٣، ص ٣٧١املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة  )٩(

)١٠( P. Daillier, Nguyen Quoc Dinh & A. Pellet, Droit international public, 6th ed. (Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1999).                                                                                                                     
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حتول دون اختاذ قرار ال لبس ) الفيتو(مم املتحدة، كانت سلطة االعتراض أو النقض اهليئات السياسية التابعة لأل
 أكد أن الدول ال تتحمس إلنكار أن التدخل الذي يقتصر بشكل سليم )١١(ومن اجلدير باملالحظة أن أوبنهامي. فيه

 .على محاية الرعايا يف حاالت الطوارئ له ما يربره

، فإنه يتعني أن ٢وبالتايل، إذا تقرر إدراج املادة .  يف املاضي إىل حد كبريوهذا احلق قد أسيء استعماله -٢٩
، بعملية اإلنقاذ اإلسرائيلية يف ٢         ً                                   ومضى قائال  إنه تأثر، يف حماولته وضع صيغة املادة .               ّ           تصاغ بطريقة تضي ق من نطاقه
 اإلقليمية القدرة على إطالق ومعرفة ما إذا كانت أو مل تكن لدى السلطة.  ١٩٧٦مطار عنتييب بأوغندا يف عام 

       ُ       ً                            وإذا افت رض جدال  أن من املتفق عليه أن أوغندا . سراح الرهائن أو االستعداد للقيام بذلك هي مسألة قابلة للنقاش
مل تكن لديها القدرة على تنفيذ عملية إنقاذ، فستكون العملية اليت حدثت مساوية لعملية مل تتضمن أي حماولة 

          ً                                 ً          وأضاف قائال  إنه أسس حججه على تلك السابقة بدال  من سوابق . ياسي للدولة اإلقليميةلزعزعة االستقرار الس
 .أخرى عديدة قام فيها الدليل على أنه كانت للدولة املتدخلة طموحات سياسية

   ّ                                                                تعب ر يف رأيه عن ممارسات الدول بشكل أكثر دقة من النص على احلظر املطلق ٢         ً          ومضى قائال  إن املادة  -٣٠
ومن ناحية أخرى، من . م القوة، ذلك أن من الصعب التوفيق بني استخدام القوة وبني ممارسات الدولالستخدا

غري املمكن التوفيق بني حق واسع النطاق للتدخل وبني احتجاجات الدول املضارة والدول الثالثة يف حالة التدخل 
ق من ذلك القبيل، على أن تفرض قيود وأحكم السياسات ما يتمثل منها يف اإلقرار بوجود ح. حلماية الرعايا

 .صارمة على ممارسته

 من تقريره إىل أن مسألة التدخل اإلنساين ال تندرج يف نطاق هذه ٦٠          ً                   وأضاف قائال  إنه أشار يف الفقرة  -٣١
وقد أخفق عدد من املؤلفني يف حتديد الفرق بني التدخل اإلنساين حلماية البشرية يف جمملها أو محاية . الدراسة

عايا دولة ما وبني احلماية الدبلوماسية اليت تأخذ شكل التدخل حلماية مجيع أو أغلبية رعايا الدولة املتدخلة ر
 أو ٢وهناك خياران، يتمثل أحدمها يف إدراج املادة .            ً     ً ستثري نقاشا  كبريا ٢وقال إنه متأكد من أن املادة . وحدهم

 من ميثاق ٢ من املادة ٤اآلخر يف استبعاد املادة إما ألن الفقرة مادة ترتكز إىل املبدأ املؤكد عليه فيها، ويتمثل 
                                                                                            ً      األمم املتحدة حتظر هذا التدخل، أو ألنه وإن كان التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل مشروعا  مبوجب 

. ية احلماية الدبلوماسية                             ً                          ُ                 ً       القانون الدويل العريف ورمبا أيضا  مبوجب امليثاق، فال ينبغي أن ي عترب بعد اآلن جزءا  من نظر
وقال إن من املفيد، يف رأيه، اختاذ قرار هبذا الشأن منذ البداية لتفادي إثارة هذا املوضوع من جديد بعدما تكون 

 .املسألة الرئيسية قد خضعت ملناقشة مستفيضة

وقهم عندما فهي تطرح مسألة معرفة من الذين جيري إعمال حق.  أقل إثارة للجدل٣ورمبا كانت املادة  -٣٢
والرأي التقليدي القائل بأن الضرر الذي . حتتج دولة اجلنسية مبسؤولية دولة أخرى عن الضرر الذي حلق برعاياها

                                                        

)١١( R. Jennings & A. Watts, ed., Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I, Peace (London, 

Longman, 1992), p. 440.                                                                                                                                                    
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ّ                                              يلحق بأحد الرعايا هو ضرر يلحق بالدولة نفسها، تعر ض للطعن على أساس أنه مليء باملتناقضات الداخلية                                                 .
بولة لعدة قرون، وأيدهتا حمكمة العدل الدولية الدائمة يف وحسبما سبق له أن أشار، فإن هذه النظرية ظلت مق

فقد أكدت احملكمة أن الدولة عندما تتبىن .  سالدوتسكيس-سكك حديد بانيفيزس  وقضية مافروماتيسقضية 
قضية أحد رعاياها وتلجأ إىل اختاذ إجراء دبلوماسي أو إجراءات قضائية دولية لصاحله فإهنا تقوم يف الواقع بإعمال 

وهذا املبدأ قررته . حد حقوقها هي نفسها، وهو حقها يف ضمان احترام قواعد القانون الدويل يف شخص رعاياهاأ
 من قراره بشأن ٣، كما أكده معهد القانون الدويل يف املادة نوتيبوممن جديد حمكمة العدل الدولية يف قضية 

الذي اعتمد يف الدورة املعقودة يف " شخاصالطابع الوطين ملطالبة من جانب دولة ما عن ضرر حلق بأحد األ"
 .)١٢(١٩٦٥وارسو يف عام 

فذهب بعض املؤلفني إىل أنه . وقد قدمت عدة اقتراحات لبيان األساس الذي قامت عليه هذه النظرية -٣٣
                 ً      ً            وأعطى بريريل تفسريا  مرضيا ، ورد نصه يف . يكمن يف سيادة الدولة وحقها يف حفظ الذات واحلق يف املساواة

                                                                               ً                 من التقرير، ومفاده أن الدولة، عندما تتدخل حلماية أحد رعاياها أو عندما تتخذ إجراء  ما نتيجة لضرر ٦٣فقرة ال
حلق بأحد رعاياها، ال يقتصر اهتمامها بالضرورة على الفرد املضار، وإمنا تكون هلا بوجه أعم مصلحة أكرب يف 

ومن . صلحة الدولة بأكملها مصلحة الفرد هبذا الصددوبالتايل تفوق م. )١٣(احلفاظ على مبادئ القانون الدويل
        ً                         فهي كثريا  ما تتحدث عن الفرد بوصفه . ناحية أخرى، يتعني التسليم بأن احملاكم الدولية ليست متسقة يف هنوجها

ويترتب على ذلك أن الدولة .     ِ                      ُ                                        املطال ب، يف حني أن اإلجراءات ات خذت من جانب الدولة نيابة عن الفرد املضار
 كوكيل عن الشخص املعين؛ وذهب مؤلفون كثريون إىل أن الدولة تعمل على إنفاذ حقوق الفرد ال تتصرف

وأشار املؤلفون مرة أخرى إىل وجود نظم أخرى مثل استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وشرط . حقوقها هي
 . تكبدهااستمرار اجلنسية، وحتديد مبلغ األضرار اليت حلقت بالفرد حبيث تتفق مع اخلسائر اليت

وقد أدت التطورات اليت حدثت يف جمال حقوق اإلنسان إىل القول بأنه، إذا كان للفرد احلق يف رفع  -٣٤
دعوى أمام حمكمة دولية أو هيئة رصد إلنفاذ حقوق اإلنسان اخلاصة به، من الصعب االحتجاج بأن الدول تسعى 

 للتسليم بأن املسألة الرئيسية قيد البحث هي حيلة وقال إنه، هلذا السبب، مستعد. إىل إنفاذ حقوقها هي نفسها
ومن ناحية أخرى، من الضروري االهتمام بفائدة الرأي التقليدي أكثر من االهتمام بصحته من الناحية . قانونية
فاحلماية الدبلوماسية، وإن كانت تستند إىل حيلة، هي نظام مقبول يف القانون الدويل العريف وال تزال . املنطقية

وهي توفر وسيلة انتصاف قيمة حلماية املاليني من األجانب الذين ال يستطيعون . اة مفيدة حلماية حقوق اإلنسانأد

                                                        

) ١٢  (  Institut de droit international, Tableau des résolutions adoptées (1957-1991) (Paris, Pedone, 

1992), p. 59.                                                                                                                                                                       

) ١٣  (  J. L. Brierly, "The theory of implied State complicity in international claims" The British Year 

Book of International Law, 1928, vol. 9, p. 48.                                                                                                                 
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الوصول إىل وسائل انتصاف أمام اهليئات الدولية، ووسيلة انتصاف أكثر فعالية ألولئك الذين يستطيعون الوصول 
 .              ً                 نسان واليت كثريا  ما تكون غري فعالةإىل وسائل االنتصاف الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإل

فإذا . إن ملناقشة هوية من الذي له احلق يف احلماية الدبلوماسية عواقب هامة بالنسبة لنطاق هذا النظام -٣٥
كان من له احلق هو الدولة، فيجوز هلا أن تعمل على إنفاذ حقها بصرف النظر عما إذا كان للفرد نفسه سبيل 

ومن ناحية أخرى، إذا كان الفرد هو من له احلق، فيصبح من املمكن القول بأن حق . دويللالنتصاف أمام حمفل 
الدولة هو حق متبق أو إجرائي خالص، أي أنه حق ال ميكن أن ميارس إال يف حالة عدم وجود أي سبيل لالنتصاف 

، والذي استفيد )١٤( القانون الدويلوهذا النهج اقترحه السيد أوريغو فيكونيا يف تقريره املقدم إىل رابطة. أمام الفرد
 .                                ً           منه يف إعداد التقرير املعروض حاليا  على اللجنة

وتعترف باحلماية الدبلوماسية .  اىل تدوين مبدأ احلماية الدبلوماسية يف شكله التقليدي٣وتسعى املادة  -٣٦
، كلما سببت دولة أخرى ٤ادة           ً       ً                                                ً    بوصفها حقا  مرتبطا  بالدولة، والدولة حرة يف ممارسته حسب تقديرها، رهنا  بامل

وحق الدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها يف التدخل الدبلوماسي غري .                     ً            بصورة غري مشروعة ضررا  ألحد رعاياها
مقصور على احلاالت اليت حتدث فيها انتهاكات واسعة النطاق ومنتظمة حلقوق اإلنسان؛ كما أن الدولة غري ملزمة 

ندما يتمتع الفرد بوسيلة انتصاف مبوجب معاهدة حلقوق اإلنسان أو معاهدة باالمتناع عن ممارسة هذا احلق ع
ومن الناحية العملية، ال شك أن الدولة ستمتنع عن إعمال حقها إذا توفر للفرد بالفعل سبيل . لالستثمار األجنيب

، ٣        ً        أ، ووفقا  للمادة ومن حيث املبد. لالنتصاف، أو لعلها تنضم إىل الفرد يف إعمال حقه مبوجب املعاهدة املعنية
                                                            ُ                                    ليست الدولة ملزمة بأن متتنع عن إعمال حقها مبا أن هذا احلق قد انت هك عندما حلق الضرر بأحد رعاياها على 

 .حنو غري مشروع

                                     ً                                      مسألة أخرى مثرية للجدل، وتعترب اقتراحا  للقانون املنشود تطبيقه يف جمال التطوير ٤وتتناول املادة  -٣٧
     ً                                                                     فطبقا  للنظرية التقليدية، يكون للدولة حق مطلق يف أن تقرر ما إذا كانت ستمارس . التدوينالتدرجيي ال يف جمال 

وعليه، ليس لرعايا الدولة الذين . أم ال متارس احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها، ولكنها ليست ملزمة بذلك
.                 ّ                الدويل؛ وهذا ما بي نه بورشار بوضوحيلحق هبم ضرر يف اخلارج احلق يف احلماية الدبلوماسية مبوجب القانون 

إال أن . ، كما أيده العديد من املؤلفنيشركة برشلونةوكررت حمكمة العدل الدولية تأكيد هذا املوقف يف قضية 
هناك من اعترض على هذا املوقف بوصفه أحد العيوب يف القانون الدويل وعلى أساس أن التطورات احلالية يف 

إلنسان تقتضي أن يكون على الدولة نوع من االلتزام مبنح احلماية الدبلوماسية لرعاياها القانون الدويل حلقوق ا
وقد نوقشت هذه املسألة يف اللجنة السادسة حيث أعرب أغلب املتحدثني عن رأي مفاده . الذين يلحق هبم ضرر

متحدثون آخرون عن رأي ومع ذلك، أعرب . أن للدولة سلطة تقديرية مطلقة يف تقرير منح احلماية الدبلوماسية
 .مناقض

                                                        

) ١٤  (  F. Orrego Vicuña, "The changing law of nationality of claims" التقرير النهائي املقدم إىل اللجنة املعنية ،                                         
   ).      مل ينشر   (    ١٩٩٩                                                  باحلماية الدبلوماسية التابعة لرابطة القانون الدويل، 
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فاألحكام الدستورية يف بلدان عديدة تنص على حق . ومن املفيد حبث ممارسات الدول يف ذلك اجملال -٣٨
                                                             ً          وبعض الدساتري، وال سيما دساتري بلدان أوروبا الشرقية، تتضمن نصوصا  تفيد بأن . الفرد يف احلماية الدبلوماسية

عة لرعاياها املقيمني يف اخلارج أو تفيد بأنه ينبغي لرعايا الدولة التمتع باحلماية على الدولة محاية احلقوق املشرو
وقال إنه، مع ذلك، ليس على علم مبا إذا كانت تلك احلقوق واجبة النفاذ مبوجب القوانني . أثناء إقامتهم باخلارج

ضار يف اخلارج يف االستعانة باملسؤولني احمللية يف تلك البلدان أم أن الغرض منها هو جمرد التأكيد على حق الفرد امل
          ً               ً                                     وأضاف قائال  إنه سيكون ممتنا  لزمالئه من البلدان اليت ترد يف دساتريها . القنصليني للدولة اليت حيمل جنسيتها

 .أحكام من هذا القبيل لو أبلغوه مبا إذا كان هناك سبيل حملي لالنتصاف إلنفاذ ذلك احلق

           ً                                                     ، أورد وصفا  للممارسة اجلارية يف بعض الدول يتبني منه أن الدول تكون، ٨٦ إىل ٨٤ويف الفقرات من  -٣٩
، أشار إىل نظرية مهمة ٨٤ففي الفقرة .                           ً                                     يف بعض الظروف، ملزمة قانونا  بتوفري احلماية الدبلوماسية للفرد املضار

يع نطاق التوقع املشروع تتعلق بقانون اململكة املتحدة، وهي نظرية القانون اإلداري اليت تقول بأن من املمكن توس
                ً                                   ولو كان ذلك ممكنا ، جلاز للفرد املضار أن حيتج بأنه، إذا . لدى الفرد حبيث يشمل جمال احلماية الدبلوماسية

استوىف الشروط املنصوص عليها يف قواعد اململكة املتحدة املتعلقة باملطالبات الدولية، يتوقع بشكل مشروع أن 
 .تشمله احلماية

     ِِ                ويلز  م الرئيس بتوفري ١٨٦٨، استرعى االنتباه إىل قانون أمريكي يعود تارخيه إىل عام ٨٥ ويف الفقرة -٤٠
غري أنه أشار يف احلاشية األخرية يف تلك الفقرة، إىل أن احملكمة رأت يف قضية . احلماية للرعايا يف ظروف معينة

Redpath v. Kissinger
وقد أدى عدم اليقني . مراجعة القضائيةأن احلق يف احلماية الدبلوماسية ال خيضع لل )١٥ (

الذي يكتنف ذلك اجملال إىل وجود عدد من القضايا اليت سعى فيها أفراد إىل إنفاذ حقهم يف احلماية الدبلوماسية 
 .وإعمال واجب الدولة بتوفري هذه احلماية

ة السادسة أبدت تأييدها                                                  ً                     وبالنظر إىل ما يبدو من أن بعض الدساتري تفرض التزاما  على الدول، وأن اللجن -٤١
إىل حد ما لذلك االقتراح وبالنظر إىل االختالف الكبري يف اآلراء حول املوضوع، ينبغي للجنة القانون الدويل أن 

فهي مسألة ال جيوز إغفاهلا وكأهنا منتهية، خاصة . تبحث املسألة وأن تقرر ما إذا كانت جديرة بالتطوير التدرجيي
                                                       ً     ً        وكما سبق أن أعلنه، فإن احلماية الدبلوماسية ترتبط ارتباطا  كبريا  بتعزيز . حقوق الفردوأن األمر يتعلق بتعزيز 

 .حقوق اإلنسان بالنسبة للفرد

وجتدر اإلشارة إىل أن أوريغو فيكونيا أعرب عن رأي مفاده أن السلطة التقديرية للدولة يف منح احلماية  -٤٢
 ٤وقال السيد دوغارد إنه سعى يف املادة . )١٦(لمراجعة القضائيةالدبلوماسية ليست سلطة مطلقة وينبغي أن ختضع ل

                                                        

) ١٥  (  415 F. Supp. 566 (W.D. Tex.1976), aff'd., 545 F.2d 167 (5th Cir. 1976). 

  .      أعاله  ١٤            انظر احلاشية   )  ١٦ (
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إىل األخذ باقتراحات من هذا القبيل من خالل النص على أنه جيوز أن يكون هناك، يف ظروف حمدودة، واجب 
 .على الدولة بتوفري احلماية الدبلوماسية لفرد من رعاياها

فهو، يف .  للقيود الواجب فرضها على ذلك احلق من التقرير وصف٩٣ إىل ٨٩ويرد يف الفقرات من  -٤٣
      ً                               وثانيا ، ينبغي أن يتوافر لدولة اجلنسية . املقام األول، حق ينبغي أن يقتصر على حاالت انتهاك القواعد اآلمرة

      ً  وثالثا ، . هامش تقديري واسع وال ينبغي إلزامها حبماية مواطن إذا تعارضت هذه احلماية مع مصاحلها الدولية
      ً                    ورابعا ، ال يقع هذا االلتزام . اء الدولة من هذا االلتزام إذا توافر للفرد سبيل لالنتصاف أمام حمكمة دوليةينبغي إعف

     ً                      وأخريا ، قال إنه عرض فكرة أن . على الدولة إذا مارست دولة أخرى محاية الفرد الذي حيمل جنسيتني أو أكثر
 حقيقية بدولة اجلنسية؛ وهذا جمال جيوز فيه تطبيق الدولة ال تكون ملزمة حبماية مواطن ليست له صلة فعلية أو

                          ً         على اللجنة مع إدراكه متاما  أن هذه ٤          ً                                  وأضاف قائال  إنه، بناء على ذلك، يعرض نص املادة . نوتيبومشروط قضية 
ومرة أخرى، ينبغي للجنة أن تقرر يف مرحلة مبكرة ما إذا كان هذا االقتراح . متثل ممارسة للتطوير التدرجيي

 . على تغيري جذري مفرطينطوي

وهو يقوم على . قال إن التقرير األول شامل، بل إنه قد يتجاوز نطاق والية املقرر اخلاصالسيد براونلي  -٤٤
وفيما يتعلق بالتفاعل بني استنباط قواعد .                       ً                                    البحث اجليد ويعترب مفيدا  من حيث أنه يعرض املسائل بطريقة واضحة

 موضوع احلماية الدبلوماسية القدمي، قال إنه يود اإلشادة بالعمل الرائد الذي جديدة يف جمال حقوق اإلنسان وبني
                                                     ً                                      اضطلع به ريتشارد ليليتش، وهو حمام دويل أمريكي تويف مؤخرا ، ومل تكن مؤلفاته قد حظيت مبا تستحقه من 

 .غري أن املقرر اخلاص استعان هبا. تقدير

اجات اليت توصل إليها املقرر اخلاص حيث إن هذا األخري           ً                             وأضاف قائال  إنه يتفق مع العديد من االستنت -٤٥
وقال إنه .                                                                       ً                يرى، من حيث اجلوهر، أن احلماية الدبلوماسية مل ينقض أواهنا بل إهنا تشكل جزءا  من ممارسات الدول

     ً             ُ                                                                        شخصيا  يفترض أن ما ي سمع عنها قليل ألن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات ال يعلن عنها يف معظم األحيان 
 .         ً                     ُ                 أن أحداثا  عديدة يف هذا اجملال ال ت نشر يف وسائط اإلعالمو

ففي . غري أن املقرر اخلاص ينحو، فيما يبدو، إىل املبالغة يف العناصر املثرية للجدل اليت يتضمنها املوضوع -٤٦
          ً  هذا صحيحا  وليس. ، قال إن احلماية الدبلوماسية هي من أكثر املواضيع إثارة للجدل يف القانون الدويل١٠الفقرة 

                                                  ً                                            بالضرورة، على الرغم من أن املوضوع يتضمن بالفعل عددا  من املسائل اهلامة وأنه جدير باإلدراج على جدول 
 .أعمال اللجنة

وفيما يتصل بالعالقة الفعلية بني الفرد أو الشركة وبني الدولة، قال إنه يوافق على رأي بريريل الوارد نصه  -٤٧
وليس من . رر اخلاص يف القول بأنه ليس من املفيد وصف هذه العالقة بأهنا حيلة ويتفق مع املق٦٣يف الفقرة 

 -املمكن اختزاهلا، يف التحليل النهائي، إىل عنصر واحد بل إهنا، حىت يف ميدان حقوق اإلنسان، عالقة معقدة 
 .     ً                               وفقا  لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانلوازيدووالدليل على ذلك تسلسل إجراءات قضية 
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ّ                       ، عددا  من التقييمات املتبص رة والواقعية حول عالقة ٢٩ و٢٥ويتضمن التقرير، وبصفة خاصة الفقرتان  -٤٨                   ً      
فليس من حسن التصرف، يف العامل املعاصر املتسم بالقسوة إىل حد ما، التخلي . املوضوع حبماية حقوق اإلنسان

وجود جمموعة متناسقة من الوسائل وأن احلماية ذلك أن األمر يقتضي . عن أي آلية متاحة اآلن لتوفري احلماية
ومن املمكن صقل هذا النظام ولكن ال .                                                  ً              الدبلوماسية، على أخطائها وصعوبة تطبيقها، تظل جزءا  من تلك اجملموعة

 .وهذا هو بوضوح رأي املقرر اخلاص؛ وهو يتفق معه. ينبغي اإلضرار به

 أثارت دهشته ٢غري أن املادة . أي مشكلة هيكلية رئيسية ال تتضمن، يف رأيه، ١         ً          ومضى قائال  إن املادة  -٤٩
حبيث " احلماية الدبلوماسية" أن فقهاء القانون يستخدمون مصطلح ٤٣فقد ورد يف الفقرة . لعدد من األسباب

أما ".          ُ                                         احلل الذي ي لجأ إليه يف النهاية، أال وهو استعمال القوة"يشمل جمموعة متنوعة من اإلجراءات وكذلك 
                       ً                                                                          ، فقد ورد فيها أنه كثريا  ما يعترب استعمال القوة بوصفه الوسيلة النهائية للحماية الدبلوماسية كجزء من ٤٧الفقرة 

.                          ً     ً                                           وهذان تقييمان يثريان قدرا  كبريا  من الدهشة يف إطار احلالة الراهنة هلذه النظرية. موضوع احلماية الدبلوماسية
فاحلماية الدبلوماسية . املوضوع وإنه خيرج عن نطاق والية اللجنة                                        ً    وقال إنه يعتقد أن استعمال القوة ليس جزءا  من 

 ٢فاملادة . تعىن أساسا مبقبولية املطالبات؛ وما يدهشه هو أن هذه املصطلحات مل تستخدم بقدر أكرب يف التقرير
ا توفري احلماية وليس باستطاعة اللجنة أن تتناول مجيع اآلليات اليت ميكن هب.         ً                        تغطي شكال  من أشكال احلماية الذاتية

وتلك اآلليات .                                                                       ً          ألفراد هلم مطالبات جتاه دول معينة، على الرغم من أن بعض هذه اآلليات مهم جدا  يف حد ذاته
تتضمن جمموعة كاملة من اإلجراءات تشمل أنشطة حفظ السلم، واألنشطة القنصلية وكذلك، على سبيل املثال، 

وعالوة على ذلك، فإن مسألة استعمال القوة حلماية . بنك الدويل                      ً               اخلطوات اليت اختذهتا مؤخرا  رابطة موظفي ال
الرعايا يف اخلارج هي مسألة ال ميكن النظر إليها مبعزل عن موضوع استعمال القوة برمته وعن تطبيق ميثاق األمم 

 .املتحدة

، وليس ١٨٤٢         ً              ً                                                 ومضى قائال  إنه ووجه أيضا  بإشكاالت يف التحديد الظاهر لقوانني عرفية مثل قانون  -٥٠
، إن استخدام ٥٨             ً                   وقال، مسترعيا  االهتمام إىل الفقرة . ، ويف استخدام مصادر القانون١٩٩٩ أو ١٩٤٥قانون 

فإذا . امتناع اهليئات السياسية عن إدانة إجراءات ما كدليل على القانون العريف هو استخدام ال جيوز االعتماد عليه
اختاذ أي إجراء، فإن ذلك ال يعين أن اجلمعية العامة امتنعت عن كانت الفقرة تشري إىل امتناع جملس األمن عن 

. إعالن موقفها جتاه احلادثة املعنية أو أن حركة عدم االحنياز أو كومنولث األمم مل يتخذا القرارات ذات الصلة
ى االدعاء فعملية عنتييب وغريها من األحداث اليت قامت عل: ذلك أن ممارسة بعض الدول تتعارض مع هذا االقتراح

حبماية الرعايا أو االدعاء باللجوء إىل التدخل اإلنساين قد انطوت على سكوت اجملتمع الدويل بشكل ما على عدم 
وعملية عنتييب يف حد ذاهتا .                              ً                                             ًمشروعيتها، وهذا أمر خيتلف متاما  عن املوافقة اإلجيابية على إجراء ما بوصفه مشروعا 

املناقشات يف جملس األمن أن األعضاء األفريقيني كانوا أبعد ما يكون عن فقد بينت :            ُ           ليست سابقة ي عتمد عليها
ويف ظل الظروف السائدة وقتئذ، تباطأت الدول يف إدانة اإلجراء اإلسرائيلي، على الرغم من أن بعض . الرضا عنها
 مبن فيهم رهائن                                             ُ                       وجيب أال يغيب عن الذاكرة أن العديد من األشخاص ق تلوا أثناء تلك العملية،. الدول أدانته
 .وأوغنديون
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 تعترب ٤                     ً                  واملقرر اخلاص صادق متاما  يف قوله بأن املادة .  أي مشكلة٣ومن حيث املبدأ، ال تطرح املادة  -٥١
 بوصفها ٤وأعرب عن إعجابه بصيغة ومضمون املادة . ٧مبثابة قانون منشود؛ ويصدق القول نفسه على املادة 

. اية الصعوبة؛ ولكن من املستغرب القول بأهنا مدعمة بأدلة من ممارسات الدولحماولة أوىل للتعامل مع مسألة يف غ
 ال تقدم أي دليل على اإلطالق على استنادها إىل رأي ٨١ و٨٠فاألحكام الدستورية املشار إليها يف الفقرتني 

ملمارسة اليت يعتد هبا هي وا. قانوين، باستثناء حالة أملانيا، حيث ورد بوضوح أهنا تستند إىل القانون الدويل العام
اليت تشمل أمثلة على مطالبات تقدمها دول ضد دول أخرى بشأن غري املواطنني الذين يقيمون لدى الدول املدعى 

ّ                    عليها؛ ولكن مل تقد م أمثلة يف هذا الصدد    ّ                  يعب ر عن الرأي الذي )١٧(٧٥وموقف بورشار املستشهد به يف الفقرة .                 
املؤلفني املعاصرين الذين يرون أن احلماية الدبلوماسية واجب على الدولة ، ولكن ١٩١٥         ً       كان سائدا  يف عام 

على النماذج احلديثة ملمارسات الدول " دالئل" والقائل بوجود ٨٧واالستنتاج الوارد يف الفقرة . عددهم قليل
 .تدعم هذا الرأي هو تقييم متفائل للحالة الراهنة للمواد املتاحة

ل إن التقرير واضح ومباشر وينم عن اهتمام حبقوق اإلنسان ال شك يف أن مجيع قاالسيد بايينا سوارس  -٥٢
وتسري التعليقات واالقتراحات يف اجتاه التطوير التدرجيي للقانون الدويل؛ كما أن . أعضاء اللجنة يشاركون فيه

 .اإلجراءات القانونية السارية خضعت للتحليل بغية حتسينها ومواءمتها مع الظروف احلالية

فخلفيته التارخيية مفعمة بأحداث مأساوية وحاالت :          ً                         ومضى قائال  إن املوضوع صعب ومثري للجدل -٥٣
          ُ               ذلك أنه ارت كبت، حبجة محاية ". دبلوماسية املدفع"استخدام للقوة ميكن تلخيصها يف عبارة واحدة ذات داللة هي 

ويض اإلجراءات القانونية يف الشؤون وجيب عدم تق. الرعايا، أفعال مؤسفة وليس هلا أي مربر على اإلطالق
ّ  الدولية بسبب هذا االستخدام املشو ه بل جيب أن يكون الغرض هو إعطاء زخم لعملية وضع معايري تكفل احترام .                              

ولتحقيق هذا الغرض، يتعني أن توفر اللجنة للدول العناصر الالزمة للتوصل إىل قرار؛ ومتثل . اإلجراءات القانونية
 .لتعليقات عليها أنسب وسيلة لذلكمشاريع املواد وا

وفيما يتعلق مبقدمة التقرير، ليس من املفيد اخلوض يف ما إذا كانت احلماية الدبلوماسية حيلة قانونية أم مل  -٥٤
                                   ً      ً                                                        واملهم هو معرفة ما إذا كانت ختدم غرضا  معينا  وتعترب مفيدة وجديرة باإلبقاء عليها، أم ينبغي التخلي عنها . تكن

، قال إن محاية املواطنني ١١وفيما يتعلق بالفقرة . ورأى أن هلا فائدة ومل ينقض أواهنا.  أواهنا قد انقضىباعتبار أن
ومع . الذين ال يعاملون معاملة تتفق واملعايري احلضارية العادية مل تعد، منذ زمن طويل، من امتيازات الدول القوية

ّ               ذلك، ال يزال استخدام القوة املرب ر بذرائع خمتلفة           ً وأضاف قائال  .                        ً                    يشكل، بدرجة كبرية، جزءا  من العالقات الدولية                            
إنه غري مقتنع بأن هناية احلرب الباردة وعوملة املعلومات والتجارة واألموال قد وفرت املزيد من األمان للمواطنني 

لقانون الدويل املعاصر وباملثل، فإن التقدم الكبري احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف ا. أو األجانب وممتلكاهتم
 .مل تواكبه حتسينات فعالة مبا يكفي لالستغناء عن آليات دولية مثل احلماية الدبلوماسية

                                                        

 .٢٩، ص ) أعاله٥احلاشية (جع السابق املر )١٧(
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اإلعالن : وقد استشهد املقرر اخلاص بصكني حديثني مهمني للداللة على ممارسة احلماية الدبلوماسية -٥٥
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق )١٨(ي يعيشون فيهبشأن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من رعايا البلد الذ

ومينح هذان الصكان للعمال املهاجرين ولألجانب احلق يف التماس مساعدة . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ويتمثل أحد عيوب العوملة يف تكثيف .                                                    ُ           السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لبلدهم األصلي إذا انت هكت حقوقهم

                           ً                                                          األشخاص على الصعيد الدويل حبثا  عن ظروف أفضل للعمل واملعيشة، وتنشأ بالتايل احلاجة إىل محايتهم تنقالت 
 .      ُ           إذا انت هكت حقوقهم

 والقائلة بأنه ينبغي بذل كل جهد ٣٢         ً                                              ومضى قائال  إنه يؤيد تعليقات املقرر اخلاص الواردة يف الفقرة  -٥٦
                       ً                                  احلماية الدبلوماسية، بدال  من السعي اىل إضعاف هذه الوسيلة من ممكن لتعزيز القواعد اليت يتألف منها احلق يف 

ولذلك، توجد حاجة ملحة .                                                        َّ             وسائل االنتصاف من خالل التخلي عنها بوصفها حيلة قانونية عف ى عليها الزمن
يف املقام                                       ً                                                     لتنظيم هذا اإلجراء مبزيد من الصرامة سعيا ، يف املقام األول، إىل منع استخدام القوة بذريعة احلماية، و

 .الثاين لتحسني هذه الوسيلة من وسائل االنتصاف املتاحة لألفراد

ميثاق سان خوسيه، : "، أشار املقرر اخلاص إىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان٢٥ويف الفقرة  -٥٧
اإلنسان اليت حققت، بالنظر إىل تاريخ إنفاذها الطويل من خالل جلنة البلدان األمريكية حلقوق " كوستاريكا

 .وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، درجة عالية من النجاح مقارنة بصكوك دولية أخرى يف نفس اجملال

 تثري صعوبات من املتعذر ٢ويف معرض إبداء املالحظات األولية على مشاريع املواد، رأى أن املادة  -٥٨
وة أو التهديد باستخدامها حبيث يتجاوز الشروط فمن اخلطورة مبكان توسيع نطاق حظر استخدام الق. تذليلها

وقال إنه غري مقتنع هبذا التفسري الفضفاض للحق يف الدفاع عن النفس، . املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
وإنه على العكس من ذلك يتفق مع رأي املقرر اخلاص الذي كتب يف تقريره األويل أنه ال جيوز للدولة أن تلجأ إىل 

 .يد باستخدام القوة أو استخدامها يف ممارسة احلماية الدبلوماسيةالتهد

ويف اخلتام، قال إنه يود التأكيد على أن دراسة املوضوع تعترب فرصة ساحنة لتغيري النظرة إىل احلماية  -٥٩
 .الدبلوماسية بوصفها األداة الوحيدة للقوي ضد الضعيف، ولضمان تطبيقها بطريقة متوازنة لصاحل الفرد

 قال إن التقرير مثري لالهتمام ويتناول املسائل األكثر إثارة للجدل واليت قد يتعني على اللجنة السيد غايا -٦٠
وقد أوىل املقرر اخلاص أمهية كبرية للحماية الدبلوماسية بوصفها وسيلة . مواجهتها يف جمال احلماية الدبلوماسية
                             ً                 ماية الدبلوماسية ال يكون واضحا  ألول وهلة حني تثري ولكن استخدام احل. لضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان

فمن املعروف، مبوجب القانون الدويل، أن االلتزامات املتعلقة . دولة ما قضايا حقوق اإلنسان لصاحل رعاياها
وجيوز ألي دولة أن تطلب وضع حد لالنتهاك، سواء كان . حبقوق اإلنسان هي التزامات يف مواجهة الكافة

    ً           وبناء  على ذلك، . ضارون هم رعاياها، أو رعايا الدولة اليت ارتكبت االنتهاك، أو رعايا دولة ثالثةاألشخاص امل
                                                        

 .، املرفق١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ يف ٤٠/١٤٤قرار اجلمعية العامة  )١٨(
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غري أن الدول .                                            ً      ً              ُ                يبدو أي اشتراط يتعلق جبنسية املطالبات اشتراطا  خارجا  عن السياق حني ي حتج حبقوق اإلنسان
ت قواعد القانون الدويل العام بشأن حقوق          ً                                                هتتم أساسا  حبماية حقوق اإلنسان بالنسبة لرعاياها هي؛ ولئن كان

                                               ً                                             اإلنسان ال متيز، ملعظم األغراض، بني األشخاص احملميني وفقا  جلنسيتهم، فمن املالحظ أهنا تكون أكثر فاعلية إذا 
وهلذا السبب، فإنه مييل إىل تأييد رأي املقرر اخلاص القائل بأن مفهوم احلماية الدبلوماسية . تعلق األمر باألجانب

مل محاية الدولة حلقوق اإلنسان بالنسبة لرعاياها هي، ولكن للحماية الدبلوماسية خصائص معينة جتعل من يش
 .الصعب التعميم لتغطية مجيع اجلوانب األخرى للحماية الدبلوماسية

، أنه ميكن لدولة شركة برشلونةواخلاصية األوىل هي، حسبما أشارت إليه حمكمة العدل الدولية يف قضية  -٦١
واحدة فقط، هي دولة اجلنسية، التدخل يف حالة احلماية الدبلوماسية، ولكن يف قضايا حقوق اإلنسان جيوز ألي 

ونتيجة لذلك، ال تستطيع دولة اجلنسية أن تتجاهل مجيع املطالبات حبماية حقوق اإلنسان بالنسبة . دولة أن تتدخل
ؤولية الدول، حيث إنه تتوافر للفرد، فيما يتعلق حبقوق وتنشأ اخلاصية الثانية بالنسبة ملوضوع مس. لرعاياها هي

من ذلك يبدو من املعقول القول بأنه حيق للفرد، يف حالة . اإلنسان، درجة أعلى من احلماية مبوجب القانون الدويل
مسؤولية الدولة عن انتهاك حقوق اإلنسان، أن خيتار ما بني الرد والتعويض، وهو أمر يكون أصعب بكثري يف 

                  ً                                  ً فهل ميكن القول، مثال ، بأنه إذا عقدت دولة اجلنسية اتفاقا  . االت األخرى من حاالت احلماية الدبلوماسيةاحل
بدفع مبلغ إمجايل مع الدولة املرتكبة لالنتهاك، يكون االتفاق غري مشروع مبوجب القانون الدويل ألن الشركة اليت 

           ً                                         ن كان صحيحا  أن دور الفرد قد تزايد فيما يتعلق مبعاملة أضريت ممتلكاهتا ترغب يف الرد وليس يف التعويض؟ ولئ
            ً                                                                           األجانب عموما ، فإن اخلاصيات املعينة يف محاية حقوق اإلنسان جتعل من الصعب إدراج مجيع حاالت احلماية 

 .الدبلوماسية يف فئة وحيدة

            ً        نه يتفق متاما  مع رأي وقال إ.                                   ً      ً حباالت أعطيت فيها حقوق اإلنسان مركزا  خمتلفا ٤ و٢وتتعلق املادتان  -٦٢
 ليس مكاهنا مشروع املواد وأنه ينبغي للجنة التركيز على املسائل املتعلقة ٢السيد براونلي القائل بأن املادة 

 تذهب إىل مدى بعيد يف النص على واجب ٤          ً          وأضاف قائال  إن املادة . باحلماية الدبلوماسية على وجه التحديد
فقد اقترح املقرر اخلاص أن يكون هناك واجب .  يود استيضاح نقطة معينةوهو. استخدام احلماية الدبلوماسية

َ               مبمارسة احلماية الدبلوماسية يف ظروف معينة، ولكنه مل يوضح متام الوضوح من الذي ميار س الواجب لصاحله                                                                            .
ن يعتقد أنه ومن اجلائز أن يكون لصاحل الفرد، ولكن كونه أشار إىل قواعد قطعية يطرح السؤال ملعرفة ما إذا كا

 .          ً                                      ينبغي أيضا  أن يكون الواجب جتاه اجملتمع الدويل يف جممله

 قال، يف معرض تقدمي بعض املالحظات األولية، إن التقرير األول سيتيح للجنة أن السيد إيكونوميدس -٦٣
 استخدمت لفظة ١وقال إن املادة . تبحث موضوع احلماية الدبلوماسية بطريقة شاملة قدر املستطاع

ذلك أن احلماية الدبلوماسية عملية طويلة ومعقدة هلا بداية كما أن هلا . ، وهو ما يثري مشاكل معينة"جراءاتاإل"
ويف العادة، حني تتلقى دولة ما شكوى من فرد فإهنا تنظر فيها . يف كثري من األحيان، ولكن ليس يف مجيعها، هناية

واملرحلة األوىل التحضريية، واملتعلقة بالتحريات، ال . لتعرف مدى جديتها وما إذا كانت مشروعة أم غري مشروعة
ورمبا جتري السفارة أو القنصلية أو حىت الوزارة اتصاالت ولكن ذلك ال عالقة له . تشكل محاية دبلوماسية
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وتنشأ احلماية الدبلوماسية عندما تقرر احلكومة تقدمي مطالبة بالنيابة عن الشخص الذي هو . باحلماية الدبلوماسية
 .                    ُ                                                                         من رعاياها إىل حكومة ي زعم أهنا امتنعت عن تطبيق قواعد معينة من قواعد القانون الدويل على هذا الشخص

وتقوم خالهلا دولة . املرحلة األوىل هي مرحلة دبلوماسية. وعادة ما متر احلماية الدبلوماسية مبرحلتني -٦٤
إذا مت التوصل إىل حل، تكون احلماية الدبلوماسية ف.                                         ً        الشخص املعين بالتفاوض مع الدولة األخرى سعيا  إلجياد حل

مكفولة وتعترب املسألة منتهية؛ ويف حالة عدم التوصل إىل حل ميكن للدولة أن ختتار إما عدم املضي يف مبادرهتا، 
ىل ومبجرد تسوية الرتاع، يصل إجراء احلماية الدبلوماسية إ.                ً                              وهو ما حيدث كثريا ، وإما أن ينشأ نزاع بني الدولتني

 . غامضة إىل حد ما بشأن مجيع هذه االحتماالت١واملادة . هنايته

 تثري الدهشة ألهنا ختلق صعوبات يتعذر التغلب عليها وإهنا ٢من املادة ) أ(         ً                   ومضى قائال  إن الفقرة الفرعية  -٦٥
واالستثناء الوحيد هو .                                 ّ                                               تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة، وال سي ما مع مبدأ عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية

ّ                                حالة الدفاع عن النفس، وهو مفهوم يعر فه امليثاق بطريقة تقييدية للغاية                             ً      فالدفاع عن النفس يفترض دائما  حدوث .                                   
. فعل العدوان املسلح وال جيوز أن يستمر بعد اختاذ جملس األمن التدابري الالزمة للحفاظ على السلم واألمن الدويل

                                 ً      ً                                    ينظم مسألة الدفاع عن النفس تنظيما  دقيقا ، فليس من املعقول أن تضاف هبذه السرعة ومبا أن القانون الدويل 
استثناءات أخرى، وبصفة خاصة استثناءات خطرية كتلك اليت يقترحها املقرر اخلاص بشأن األجانب، إىل االستثناء 

اعدة يف القانون الدويل شهدها من مبدأ عدم اللجوء إىل استخدام القوة الذي يعترب، من وجهة نظر قانونية، أهم ق
 .القرن

                             ً                                                           ويتناىف اقتراح املقرر اخلاص أيضا  مع مبدأ جوهري آخر من مبادئ القانون الدويل، هو عدم التدخل يف  -٦٦
وهذا املبدأ الراسخ يف القانون العريف جيد أوضح تعبري عنه اليوم يف إعالن مبادئ القانون . الشؤون الداخلية للدول

، الذي ينص على أنه ال حيق )١٩(                                        ً                  عالقات الودية والتعاون فيما بني الدول وفقا  مليثاق األمم املتحدةالدويل بشأن ال
 وبالتايل، حىت محاية -ألي دولة أو جمموعة من الدول التدخل، بشكل مباشر أو غري مباشر وألي سبب كان 

ك، يعترب التدخل املسلح ومجيع أشكال  يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية ألي دولة أخرى؛ وبناء على ذل-الرعايا 
                                                                                             ً         التدخل األخرى أو حماوالت هتديد شخصية دولة ما أو مقوماهتا السياسية أو االقتصادية أو الثقافية انتهاكا  للقانون 

 .الدويل

 قناة كورفووقال إنه يود أن يذكر األعضاء باإلدانة القاطعة الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف قضية  -٦٧
                      ُ                           ً                                          رأت فيها احملكمة أن ما ي دعى حق التدخل ليس إال مظهرا  من مظاهر سياسة القوة اليت أدت يف املاضي إىل واليت

. أسوأ التجاوزات واليت ليس هلا أي مكان يف القانون الدويل بصرف النظر عن أوجه القصور يف التنظيم الدويل
. سكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدهااألنشطة العوأدانت احملكمة كذلك هذا احلق املزعوم يف قضية 

ذلك أنه يقع على الدول، مبوجب ميثاق األمم . ويتعارض اقتراح املقرر اخلاص كذلك مع احترام سيادة الدول
 .                                                                  ّ                       املتحدة والقانون العريف، التزام صارم باحترام سيادة الدول األخرى، وال سي ما السيادة على إقليمها

                                                        

  .       ، املرفق    ١٩٧٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤        املؤرخ يف   )   ٢٥- د   (    ٢٦٢٥                   قرار اجلمعية العامة   )  ١٩ (
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مبادئ عدم استخدام القوة وعدم التدخل واحترام السيادة الوطنية مبادئ قطعية ويف اخلتام، قال إن  -٦٨
وعليه، فإنه يتفق .                           ً                                                       ومطلقة حبيث أهنا تستبعد متاما  أي احتمال الستخدام القوة كتدبري لضمان احلماية الدبلوماسية

الذين استبعدوا صراحة مع رأي السيد بايينا سوارس القائل بوجوب اتباع طريقة املقررين اخلاصني السابقني 
وهذا املبدأ الواضح الصريح ضروري اليوم . استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف ممارسة احلماية الدبلوماسية

 اليت متثل انتكاسة خطرية لقانون احلماية ٢وهلذه األسباب، ال ميكنه إقرار املادة . أكثر من أي وقت مضى
 .لدويل بصفة عامةالدبلوماسية بصفة خاصة وللقانون ا

استشهد مبثال حمدد، يف معرض اإلشارة إىل نقطة أثارها السيد إيكونوميدس والسيد بايينا السيد غوكو  -٦٩
فقال إن حكومة الفلبني تدخلت لصاحل إحدى رعاياها، . سوارس بشأن إمكانية تضييق نطاق احلماية الدبلوماسية

وكانت .  من تنفيذ عقوبة اإلعدام ضدها؛ ومل ينجح هذا التدخلوهي خادمة كانت معتقلة يف سنغافورة، حلمايتها
وقال إن النقطة اليت يود اإلشارة إليها هي أنه ال ميكن اهتام . الصعوبة هي إجياد ثغرة يف سري إجراءات احملاكمة

 .                                 ً                                                الدولة بارتكاب فعل غري مشروع دوليا  ضد املرأة املعتقلة، ألن االعتقال مسألة تقررها احملاكم

         ً وهو شخصيا  .                                          ً                      قال إن التقرير األول للمقرر اخلاص يطرح عددا  من املسائل املثرية للجدلالسيد تومكا  -٧٠
                              ً        ً                                                             يعترب احلماية الدبلوماسية موضوعا  تقليديا  من مواضيع القانون الدويل ويتضمن قواعد راسخة من قواعد القانون 

دائمة وحمكمة العدل الدولية بشأن احلماية وقد صدر عدد من األحكام عن حمكمة العدل الدولية ال. العريف
          ً                ً                وأضاف قائال  إن لديه انطباعا  بأن املقرر اخلاص . الدبلوماسية؛ ومن املهم االعتماد عليها كأساس لتحقيق التقدم

          ً    فعليها أوال  أن . وجيب على اللجنة أن تتوخى احلذر جتاه اقتراحات التطوير التدرجيي. يقلل من أمهية هذه األحكام
 . إىل تدوين قواعد القانون الدويل العريف، وميكنها بعدئذ سد الثغرات حسب االقتضاءتسعى

واحلماية الدبلوماسية، كما يفهمها، ترتبط برتاع يبدأ بني شخص ودولة أجنبية؛ ويتحول إىل مسألة ختص  -٧١
        ً            وع دوليا  مطالبة هذا دولتني عندما تتبىن الدولة التابع هلا الشخص املدعى بأنه أضري من جراء فعل غري مشر

                      ً                      وهكذا يصبح الرتاع نزاعا  بني دولتني بكل النتائج . الشخص وتقدمها على أهنا مطالبة معروضة باألصالة عنها
 .القانونية املترتبة على ذلك، ومنها أنه ينبغي تسوية الرتاع بالوسائل السلمية ال باللجوء إىل استخدام القوة

، فإن نصها يتضمن بالفعل ١اص بأنه ال يعتزم تقدمي تعريف يف املادة وعلى الرغم من قول املقرر اخل -٧٢
      ً                                          وثانيا ، حسبما سبق أن أشار السيد إيكونوميدس، ذكر .       ً                                               تعريفا  أكثر مما يتضمن حتديد نطاق تطبيق املواد التالية هلا

ا كانت إجراءات املقرر اخلاص إجراءات متخذة من جانب دولة ما دون أن يشرح نوع هذه اإلجراءات، أي ما إذ
                                              ُ                                  وقد حدا ذلك باملقرر اخلاص إىل القول بأن القوة قد ت ستخدم يف إطار احلماية الدبلوماسية، . دبلوماسية أم قضائية

من جراء فعل غري [...] ضرر "ومرة أخرى، ينبغي حتقيق االتساق بني عبارة . وهذا قول ال ميكنه أن يؤيده
. ، وبني املواد املتعلقة مبسؤولية الدول١، الواردة يف املادة " األخرية           ً                        مشروع دوليا  أو تقصري منسوب إىل الدولة

                                             ً  من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول تضمنت شرحا  ١من التعليق على املادة ) ١٤(وأشار إىل أن الفقرة 
ا أن ومب". فعل أو تقصري"     ُ             ، ومل ت ستخدم عبارة )٢٠("فعل غري مشروع"                     ُ            للسبب الذي من أجله است خدمت عبارة 

 .                              ً      ً                                                      املوضوع قيد النظر يرتبط ارتباطا  وثيقا  مبوضوع مسؤولية الدول، فينبغي للجنة استخدام نفس التعابري
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فمن املمكن إجياد تربير .  ألهنا ال ترتبط مبوضوع احلماية الدبلوماسية٢         ً                    ومضى قائال  إنه ضد إدراج املادة  -٧٣
 أساس مبادئ أخرى من مبادئ القانون الدويل مثل مبدأ أو عذر لإلجراءات اليت أشار إليها املقرر اخلاص، على

 .الضرورة، ولكنها تعترب، شأهنا شأن التدخل اإلنساين، مسائل مثرية للجدل

                ّ    اليت ينبغي أن تبي ن ٣، فإنه ال يرى من املناسب اإلشارة إليها يف املادة ٤ومبا أنه جيد صعوبات يف املادة  -٧٤
وقد .                                        ً                  ىل الدولة أضري من جراء فعل غري مشروع دوليا  من جانب دولة أخرىصيغتها بوضوح أن الشخص املنتمي إ

 هو التطوير التدرجيي وعندما حاول أن يفسر ما هي الظروف اليت يقع ٤ذكر املقرر اخلاص أن الغرض من املادة 
 من الذي يقوم فيها على الدولة واجب قانوين مبمارسة احلماية الدبلوماسية، كان أحد األسئلة املثارة هو معرفة

                                ً                                                 هل هي دول أخرى يؤمل أن تصبح طرفا  يف الصك اجلاري إعداده، أم جتاه أحد الرعايا؟ وتساءل : الواجب جتاهه
ما إذا كانت اللجنة يف سبيلها إىل صياغة مشروع صك حلقوق اإلنسان ينص على التزامات الدول جتاه رعاياها، 

وعالوة على ذلك، من املقرر . واعد بشأن العالقات بني الدولويف بعض احلاالت جتاه غري رعاياها، أم صياغة ق
. الربط بني تلك الواجبات وبني القواعد اآلمرة، على الرغم من أن طبيعة القواعد اآلمرة ال تزال موضع جدال

واقترح املقرر اخلاص . وهذا من شأنه أن خيلق صعوبات أخرى عندما يعرض مشروع املادة على اللجنة السادسة
، )٣الفقرة (يكون ذلك االلتزام واجب النفاذ أمام حمكمة حملية خمتصة أو أمام سلطة وطنية مستقلة أخرى أن 

هل ستعترب ). أ(٢ولكن من الصعب معرفة كيف سيكون حكم احملكمة فيما يتعلق باالستثناء الوارد يف الفقرة 
الدبلوماسية يف حالة انتهاك خطري لقواعد احملكمة أن هناك مصلحة غالبة تتمثل يف عدم ممارسة الدولة للحماية 

 .آمرة؟ إن االختالف يف اآلراء كبري حول ذلك النهج

 ،(acte de gouvernement)                                                   ً                    وتنظر بعض الدول إىل احلماية الدبلوماسية باعتبارها عمال  من أعمال السيـادة   -٧٥
دد من املمثلني يف اللجنة السادسة، أورد املقرر  ورأى ع. وهبذا الصدد أشار املقرر اخلاص إىل املمارسة السارية يف فرنسا

 من التقرير، أن احلماية الدبلوماسية تدخل ضمن السلطة التقديرية للدولة وأن من ٧٨اخلاص أمساءهم يف حاشية للفقرة 
 . إذا عرضتها اللجنة بصيغتها احلالية٤اجلائز أن ترفض الدول املادة 

 ليست جاهزة لذلك؛ أما املادة ٤ولكن املادة .  إىل جلنة الصياغة٣ و١وقال إنه باإلمكان إحالة املادتني  -٧٦
 . فينبغي حذفها٢

                                                                   ً       ً    قال إنه يتبني من مسار املناقشات أن احلماية الدبلوماسية مرتبطة ارتباطا  مباشرا  ال السيد سرينيفاسا راو -٧٧
 إىل دولة، وهو أمر يفضي مباشرة إىل                                                             ً      بالتنصل من اإلجراءات القانونية الواجبة بل بفعل غري مشروع دوليا  منسوب

. واملشكلة هنا مشكلة فروق دقيقة يف املعىن؛ وكان السيد غوكو قد أثار هذه املسألة. موضوع مسؤولية الدول
 وبوصفه إحدى نتائج املطالبة بالترضية وبعض أنواع -فإذا عوجل املوضوع على أنه يقتصر على مسؤولية الدول 

ندئذ جمموعة القوانني املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، يف جمملها، غري ذات صلة يف  فستبدو ع-الكف عن الفعل
وتساءل هل هذا هو بالفعل النهج الذي ترغب اللجنة يف اتباعه، أم أنه أفضل هنج يف الوقت . بعض األحيان

 .الراهن، بالنظر إىل ممارسة الدول

لى أساس املمارسة الراسخة، أي أن شرط احلماية قال إن هنج اللجنة ينبغي أن يقوم عالسيد تومكا  -٧٨
                                                                                    ُ                 الدبلوماسية هو أن يكون االلتزام الدويل لدولة ما فيما يتعلق مبعاملة الرعايا األجانب قد انت هك وأن األجنيب قد 

ٍ                                                                 وبعدئذ  جيوز للدولة اليت ينتمي إليها األجنيب أن تأخذ القضية على عاتقها وأن . استنفد سبل االنتصاف احمللية      
 .تعرض املطالبة بوصفها مطالبتها هي ذاهتا، وبالتايل يتحول الرتاع من نزاع بني أجنيب ودولة إىل نزاع بني دولتني
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واإلبقاء .                                                                           ً قال إنه يتساءل عما إذا كان ينبغي بالفعل ربط املسألة بالفعل غري املشروع دوليا السيد غوكو -٧٩
ِ               فيما يتعلق بضرر أ حل ق بشخص مواطن م"على عبارة   يستتبع قضية مسؤولية ١يف املادة " ا أو ممتلكاته من جراء                 ُ

 .الدول بكل جوانبها

 رأى أن املقرر اخلاص استند، عن حق، يف تقريره إىل نتائج املناقشات اليت جرت يف األفرقة السيد سيما -٨٠
تناول موضوع احلماية ، مبعىن أن على اللجنة أن ت)٢٢( والدورة اخلمسني)٢١(العاملة يف الدورة التاسعة واألربعني

                                    ً                                  وهو اإلجراء الذي تتخذه الدولة اعتبارا  من تاريخ تعرض أحد رعاياها ملعاملة : الدبلوماسية مبعناه التقليدي
                           ً                                                                    أسفرت عن فعل غري مشروع دوليا ، أي انتهاك القانون الدويل، وأن على اللجنة أال تدرج يف املوضوع ما يسميه 

. لوماسية ويعنون به املساعدة القنصلية والدبلوماسية على أساس يوميالبعض، تسمية فضفاضة باحلماية الدب
واملشكلة اليت تثار نتيجة لذلك هي معرفة كيفية تناول مسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وهي مسألة كانت 

أيت عندئذ مسألة ورمبا ت. اللجنة حتوم حوهلا دون الدخول فيها ولكنها ستحتاج إىل اختاذ قرار بشأهنا يف مرحلة ما
استنفاد سبل االنتصاف احمللية إما يف املرحلة السابقة ملرحلة املوضوع الذي يتناوله املقرر اخلاص، أي باعتباره 
      ً                                                                  ً                     موضوعا  يتفق والنظرية املوضوعية هلذه املسألة كشرط مسبق للفعل غري املشروع دوليا  ولن يكون فيه ما يعين 

 إذا اختارت اللجنة أن تنظر إىل مسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية على أهنا املقرر اخلاص يف شيء أو، باملقابل،
 .مسألة إجرائية يتعني إدماجها يف عملية تقدمي املطالبة، لن يستطيع املقرر اخلاص معاجلة موضوعه

         ُ    ية إذا ارت كب  قال إنه يتبني مما ذكره السيد سيما أنه يتم األخذ بإجراءات احلماية الدبلوماسالسيد هافنر -٨١
واملشكلة هي أن ممارسة احلق يف احلماية الدبلوماسية ال تؤدي إال إىل حتديد ما إذا كان .                   ًفعل غري مشروع دوليا 

                           ً                                            ويثور السؤال ما إذا سبق فعال  األخذ بإجراءات احلماية الدبلوماسية جملرد الزعم .                        ًهناك فعل غري مشروع دوليا 
 .                       ًحبدوث فعل غري مشروع دوليا 

                                                                     ً                  قال إن احلماية الدبلوماسية تبدأ بطبيعة احلال عندما ترى دولة ما، قانونا ، أن أحد رعاياها لسيد سيماا -٨٢
وجيوز أال توافق الدولة األخرى على هذا الرأي القانوين وأن حتتج بأن على . قد أضري من انتهاك للقانون الدويل

هذه مسألة وقائع، وهي ال تبطل النقطة القانونية اليت ولكن .                                         ًالشخص املعين استنفاد سبل االنتصاف احمللية أوال 
 .          ًأثارها توا 

قال إن اللجنة توشك على مواجهة الصعوبة املتمثلة يف الفصل بني القواعد ) املقرر اخلاص(السيد دوغارد  -٨٣
االمتناع عن وقد أشار السيد غوكو إىل أن من املفيد، إىل حد ما، إدراج نص يتعلق ب. األولية والقواعد الثانوية

وقد استرعى السيد سيما االهتمام إىل .      ً                                                  ونظرا  ألنه يعترب هذا األمر قاعدة أولية، فإنه صرف النظر عنه. إقامة العدل
 .وهو يسعى إىل االقتصار على القواعد الثانوية.  الصعوبات اليت تكتنف مسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية

٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 

                                                        

  .   ١٨٩         ، الفقرة  )          اجلزء الثاين (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٧      حولية   )  ٢١ (

  .   ١٠٨         ، الفقرة  )          اجلزء الثاين (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٨      حولية   )  ٢٢ (
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 ٢٦١٨جللسة ا

 ٠٠/١٠ الساعة، ٢٠٠٠مايو / أيار١٠ألربعاء، ا يوم

 السيد موريس كامتو  :الرئيس

السيد إدريس، السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا،  :احلاضرون 
غارد، السيد السيد دو  تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،-السيد بامبو

رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد 
 أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد �غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كانديويت،  السيد كوسوما 

 .ممتاز، السيد هافنر، السيد هي

 ـــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(لدبلوماسية احلماية ا

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )تابع(التقرير األول للمقرر اخلاص 

           ً     ً                               ً                                  رحب ترحيبا  حارا  بالسيد ممتاز العضو املنتخب حديثا  يف جلنة القانون الدويل، الذي شرع يف الرئيس -١
 املدرجة يف التقرير األول عن ٤ إىل ١ر يف مشاريع املواد االضطالع مبهامه فيها، ودعا اللجنة إىل مواصلة النظ

 ).Add.1 وA/CN.4/506(احلماية الدبلوماسية 

 .                                        ً                                شكر اللجنة ملا أولته من ثقة بانتخابه عضوا  فيها وأكد هلا تعاونه الكامل معهاالسيد ممتاز  -٢

يتسم بالتوازن من الناحية أشار إىل أن التقرير األول للمقرر اخلاص هو عمل رائع السيد إيلويكا  -٣
وقال إن املقرر اخلاص أشار فيه حبق إىل أنه على الرغم من كثرة املمارسات . السياسية والدبلوماسية والقانونية

فاحلق . والسوابق يف جمال احلماية الدبلوماسية، فإن هذه األخرية تظل أكثر املواضيع إثارة للجدل يف القانون الدويل
وقبل .                                                   ً                           اسية هو بالفعل وسيلة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، وفقا  لقيم النظام القانوين املعاصريف احلماية الدبلوم

االنتقال إىل النظر يف التقرير من حيث املضمون، لفت السيد إيلويكا االنتباه إىل اختالف بني النص األصلي 
 وما يليها من ٤١ ويف الفقرة ١ملادة  إىل اإلسبانية، يف اactionفقد ترمجت كلمة . اإلنكليزي والنص اإلسباين

 اليت سبق acción، وهي كلمة غري مناسبة يف هذا املكان وينبغي االستعاضة عنها بكلمة medidasالتقرير، بكلمة 

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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وأعرب عن أمله يف أن .  اإلنكليزيةaction من ميثاق األمم املتحدة لترمجة كلمة ٤٨أن استخدمت يف الفقرة 
 . بلة لذلك يف التقريرُ                   ت دخل التصويبات املقا

 من تقريره عن التجاوزات اهلائلة اليت حدثت ١٤وذكر أن املقرر اخلاص أصاب عندما حتدث يف الفقرة  -٤
                             ً                                                                     بسبب احلماية الدبلوماسية، الفتا  النظر يف هذا الصدد إىل أن التدخل العسكري للواليات املتحدة حبجة الدفاع عن 

                             ً                                 ينية، استمر حىت عهد قريب ومشريا  صراحة إىل التدخل يف غرانادا يف عام الرعايا األمريكيني يف أمريكا الالت
وقال إن هذه األمثلة تدعم نظريته بأن احلماية الدبلوماسية، إذا فسرت . )٣(١٩٨٩، ويف بنما يف عام )٢(١٩٨٣

ومع . يومنا هذا                                                                        ُ        بأهنا فعل تقوم به دولة ما ضد دولة أخرى جلرب ضرر حلق برعاياها هي تدبري ال يزال ي تخذ حىت 
ّ           ذلك وإلزالة أي لبس، ينبغي لفت االنتباه إىل أنه ال ميكن تربير التدخل يف بنما باعتباره حالة تد خل تستهدف                                                                                      

ديسمرب / كانون األول٢٠والواقع هو أن الواليات املتحدة قامت يف . الدفاع عن الرعايا األمريكيني يف ذلك البلد
     ً                                                  قريبا  وأنه وقع نتيجة عملها هذا العديد من الضحايا من بني  رجل ت٢٤ ٠٠٠ بغزو بنما بواسطة ١٩٨٩

العسكريني واملدنيني وأن الغزو انتهى باعتقال اجلنرال نورييغا، الرئيس الفعلي حلكومة بنما آنذاك ونقله إىل 
 احلالة يف صحيح أن. الواليات املتحدة وحماكمته فيها بعد إدانته جبرائم تتعلق باالجتار غري املشروع يف املخدرات

 بنقل السيادة ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١بنما قد تغريت منذ ذلك احلني، وأن الواليات املتحدة قامت يف 
 )٥( ومعاهدة قناة بنما)٤(على قناة بنما إىل دولة بنما مبوجب املعاهدة اخلاصة باحلياد الدائم لقناة بنما وتشغيلها

، وأزالت قواعدها العسكرية، وبذلك فتحت الباب (Torrijos-Carter) كارتر -املعروفتني مبعاهديت تورخيوس 
 .للدخول يف عهد جديد من العالقات املنسجمة مع بنما وبلدان أمريكا الالتينية والكارييب

 إمكانية إضفاء الشرعية على اللجوء إىل التهديد باستخدام القوة ٢وقال إن املقرر اخلاص يتصور يف املادة  -٥
 ٤ومن البديهي أن هذه الفكرة تتناقض مع الفقرة .  من قبل دولة ما يف حالة تتعلق بإنقاذ مواطنيهاأو استخدامها

.                      ً   ُ                                    ويف قضية غزو بنما، مثال ، ط رح سؤال بشأن اللجوء إىل استخدام القوة.  من ميثاق األمم املتحدة٢من املادة 
ثاق، فقالوا إن احلق يف الدفاع عن النفس هو حق  من املي٢وأراد املدافعون عن العمل العسكري إعادة تفسري املادة 

.               ً                                                                     ًوأن الدول كثريا  ما جلأت إىل القوة للدفاع ال عن أراضيها فحسب بل عن رعاياها وممتلكاهتم أيضا " طبيعي"
وعرض السيد إيلويكا بإجياز احلجج املقدمة املؤيدة واملعارضة للعمل العسكري الذي قامت به الواليات املتحدة يف 

كمسامهة منه يف حبث املوضوع ويف صياغة مشاريع املواد، فأشار إىل أن سوفري، الذي كان آنذاك املستشار بنما 

                                                        

 ,M.N. Leich, Contemporary practice of the United States relating to international law       انظـر    ) ٢ (

American Journal of International Law (Washington, D.C.), vol. 78, No. 1 (January, 1984), p. 200.                        

) ٣ (  Ibid., vol. 84, No. 2 (April, 1990), p. 545. 

) ٤ (  United Nations, Treaty Series, vol. 1161, No. 18342. 

) ٥ (  Ibid., vol. 1280, No. 21086. 
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لدعم شرعية استخدام القوة املسلحة من قبل  )٦(                                                       ًالقانوين لوزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية، نشر مقاال 
    ً                         فمثال ، لفت هنكن االنتباه إىل أن .  هذه الشرعيةولكن رجال قانون آخرين مشهورين طعنوا يف. الواليات املتحدة

                                                                                                 ً التفسريات اليت قدمها سوفري ال تسمح بتربير استخدام القوة من قبل الواليات املتحدة وأن غزو بنما شكل انتهاكا  
                 ً                                     مجيع األسباب، واحدا  تلو اآلخر، اليت قدمتها الواليات املتحدة  وقد دحض هنكن،. )٧(     ً              صارخا  للقانون الدويل

 .وذكر أن حججه تؤدي إىل االستنتاجات التالية. تربير فعلهال

ففيما يتعلق بالدفاع عن حياة املواطنني األمريكيني، ليس هناك ما يثبت أنه مل يكن باإلمكان إجالء  -٦
 أو القوات األمريكية والرعايا األمريكيني اآلخرين من بنما بأمان تام إىل الواليات املتحدة أو إىل منطقة القناة،

    ً                                                                          ً     ً              أيضا  أن القوات األمريكية اليت كانت موجودة يف منطقة القناة، واليت كانت مسلحة تسليحا  جيدا ، مل تكن قادرة 
وحىت يف حال افتراض وجود هتديد حلياة . على الدفاع عن نفسها وعن أسرها وعن الرعايا األمريكيني اآلخرين

.  من ميثاق األمم املتحدة٢ من املادة ٤             ً         يشكل انتهاكا  للفقرة املواطنني األمريكيني، فإن ذلك ال يربر الغزو، ألنه
     ً                                                            ً                            ووفقا  هلنكن، فإن استخدام القوة يف التدخل اإلنساين مقبول من اآلن فصاعدا  كاستثناء ملنع استخدام القوة 

ان دولة وينص هذا املبدأ على أن بإمك. فقط" عنتييب"، وذلك مبوجب مبدأ ٢ من املادة ٤املنصوص عليه يف الفقرة 
ما أن تدخل بالقوة إىل دولة أخرى يف حالة الضرورة القصوى للدفاع عن أفراد تتعرض حياهتم للخطر 
ولتحريرهم، وذلك إذا كانت حكومة البلد املعين غري مستعدة حلماية هذه األرواح أو كانت غري قادرة على القيام 

شري إىل أي استثناء يسمح بغزو مسلح يستهدف إنقاذ  من امليثاق ال ت٢ من املادة ٤ومع ذلك، فإن الفقرة . بذلك
وليس هناك . األشخاص الذين ميكن إنقاذهم من خالل إجالئهم من اإلقليم الذي كانت حياهتم معرضة فيه للخطر

أي استثناء هلذا احلكم من امليثاق يسمح باستخدام القوة لقلب نظام ألنه هدد حياة أشخاص، أو حىت لكونه 
 .             ً           ة عدد كبري جدا  من األبرياء     ً       مسؤوال  عن وفا

أما تربير الغزو باسم الدفاع عن الدميقراطية اليت كانت مطبقة بصورة سيئة يف بنما يف ذلك احلني،  فإنه  -٧
الذي يدافع عن احلق يف اللجوء إىل " مذهب ريغان"فقد رفض القانون الدويل . ال يصمد يف نظر القانون الدويل

الذي كان يدافع عن احلق يف استخدام " مذهب برجيينف"قراطية، مثلما رفض قبل ذلك استخدام القوة إلقامة الدمي
وفيما يتعلق حبجة إعالن احلرب من جانب بنما، فإنه ما كان ليحق للواليات املتحدة أن . القوة إلقامة االشتراكية

ة ال جييز ال احلرب وال فميثاق األمم املتحد. تغزو بنما حىت ولو كانت هذه األخرية قد أعلنت احلرب عليها
إنه قد جييز استخدام القوة بسبب إعالن حرب يف حالة واحدة فقط . إعالنات احلرب وال إعالنات احلرب املضادة

 .                                                      ًهي حالة قيام الدولة اليت أعلنت احلرب بشن عدوان مسلح أيضا 

                                                        

)٦( A.D. Sofaer, The legality of the United States action in Panama, Columbia Journal of 

Transnational Law, vol. 29, No. 2 (1991), p. 281.                                                                                                       

)٧( L. Henkin, The invasion of Panama under international law: a dangerous precedent, ibid., p. 

293.                                                                                                                                                                               
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السالمة اإلقليمية أو االستقالل وفيما يتعلق باحلجة املتعلقة بالدفاع عن قناة بنما، فإن استخدام القوة ضد  -٨
السياسي لبنما لضمان مواصلة تشغيل قناة بنما يف ظروف آمنة هو فعل ال جييزه ال ميثاق األمم املتحدة وال 

والفرضية اليت تقول إن احلفاظ على سالمة املعاهدتني جييز الغزو العسكري هي فرضية . كارتر-معاهدتا تورخيوس
وفيما . ر نصف قرن على إنشاء منظمة األمم املتحدة وإصدار ميثاق األمم املتحدةال ميكن إال دحضها بعد مرو

يتعلق بالدافع الذي محل إىل إلقاء القبض على اجلنرال نورييغا بغية حماكمته يف الواليات املتحدة بتهمة هتديد حياة 
 القانون الدويل، غزو بنما رعايا أمريكيني، هناك جمال للتساؤل عما إذا كان حيق للواليات املتحدة، مبوجب

ورمبا أدرج رئيس الواليات املتحدة األمريكية آنذاك إلقاء القبض هذا يف إطار إشارته العامة إىل . لتحقيق أغراضها
                                                         ً                لكن تعريف حق الدفاع عن النفس يف القانون الدويل ال يشمل مطلقا  احلق يف غزو دولة . حق الدفاع عن النفس

 .جر خمدرات مزعومأخرى إللقاء القبض على تا

واحلجة الرئيسية املقدمة لتربير غزو بنما متثلت يف تقدمي هذا الغزو كممارسة مشروعة للحق يف الدفاع  -٩
 من ميثاق األمم املتحدة، بغية الرد على أفعال عدائية، ال سيما شن هجوم أو ٥١عن النفس املعترف به يف املادة 

                                ً     ومل تشر حكومة الواليات املتحدة أبدا  عند . ا، وعلى إعالن حربهجومني ضد أفراد اجليش األمريكي يف بنم
 من امليثاق، وهي أن ٥١االحتجاج باحلق يف الدفاع عن النفس، إىل الفكرة األساسية املنصوص عليه يف املادة 

.  مسلحاستخدام القوة حبجة الدفاع املشروع عن النفس غري مسموح به إال إذا كان األمر يتعلق بالرد على اعتداء
                                                                                        ً       ً    فلم يتم االدعاء، فيما يبدو، بأن العمل العدائي أو األعمال العدائية لنظام نورييغا تشكل اعتداء  مسلحا  ضد 

 جتيز استخدام القوة ٥١والواقع أن حكومة الواليات املتحدة أكدت أن املادة . ٥١الواليات املتحدة مبفهوم املادة 
وقد نوقشت هذه . فس وذلك حىت يف حالة مل حيدث فيها عدوان مسلحعند ممارسة احلق الطبيعي يف الدفاع عن الن

النقطة على وجه اخلصوص مناقشة مسهبة، لكن الفكرة األساسية اليت متخضت عن املناقشة هي أن استخدام القوة 
 .                                          ً                               عند ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس ليس مشروعا ، إال يف حالة الرد على عدوان مسلح

                                                      ً                        إىل أن اجملتمع الدويل مل جيد أي تربير لغزو بنما، ال بوصفه فعال  يستهدف محاية الرعايا يف وجتدر اإلشارة -١٠
ويف قرار اعتمدته منظمة الدول .                                                ً      ًً              اخلارج وال بصفة أخرى، وأنه اعترب هذا الغزو انتهاكا  صارخا   للقانون الدويل

ابل صوت واحد، مع امتناع مخسة أعضاء                    ً    بأغلبية عشرين صوتا  مق١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٢١األمريكية يف 
 كانون ٢٣ويف . عن التصويت، شجبت تلك املنظمة التدخل يف بنما وطالبت بانسحاب القوات األمريكية

 أعضاء ٤ أعضاء وعارضه ١٠ بذات املعىن، أيده S/21048        ُ                            ديسمرب، ق دم إىل جملس األمن مشروع القرار /األول
بيد أن اإلعالن الالفت أكثر . )٨(كنه مل يعتمد بسبب ممارسة حق الفيتووامتنع عضو واحد عن التصويت عليه، ل

 كانون ٢٩ املؤرخ يف ٤٤/٢٤٠للنظر يف هذا الصدد هو إعالن اجلمعية العامة، اليت شجبت بقوة، يف قرارها 
نون                                                             ً      ً     ، تدخل القوات املسلحة للواليات املتحدة يف بنما، الذي شكل انتهاكا  صارخا  للقا١٩٨٩ديسمرب /األول

 .الدويل، وطالبت بالوقف الفوري هلذا التدخل وبانسحاب قوات الواليات املتحدة املسلحة الغازية من بنما
                                                        

  ،                                                     الوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة الرابعة واألربعني                                         ولالطالع على النص النهائي، انظر        . S/PV.2902      انظر    ) ٨ (
  .    ٢٩٠٢      اجللسة 
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 اليت اقترحها املقرر ٨ إىل ٤وقال السيد إيلويكا إنه حيتفظ حبقه يف التدخل فيما بعد بشأن مشاريع املواد  -١١
 .اخلاص

     ً     ً                 ً       ً              قريرا  مفصال  متني اهليكل وواضحا  وخاليا  من الغموض، مل  هنأ املقرر اخلاص لتقدميه تالسيد كاباتسي -١٢
                  ً                                                                          خيش فيه التصدي وجها  لوجه ملسائل مثرية للجدل ووضع فيه بوضوح نظام احلماية الدبلوماسية داخل املنظور 

 . املتعلق بتعزيز محاية حقوق اإلنسان

دبلوماسية، تؤكد حقها اخلاص هبا أو وقال إن مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة، بلجوئها إىل احلماية ال -١٣
فاألمر اهلام، كما أكد املقرر .                   ً                                            حق رعاياها أو أيضا  كال هذين احلقني، هي مسألة ليست ذات أمهية يف نظره

ومكان احلماية الدبلوماسية يف .  من تقريره، هو وجود ممارسة وسوابق كثرية عن املوضوع١٠اخلاص يف الفقرة 
وهو يرى، من جهته، أن الدولة، عند ممارستها للحماية الدبلوماسية، متارس .        ًسخ متاما القانون الدويل العريف را

فاألمر ال يقتصر، كما يف حالة تقدمي اخلدمات القنصلية، على . حقها اخلاص هبا لصاحل رعاياها الذين تدافع عنهم
صرف ضد دولة أخرى أو أمام هيئة حالة تتصرف فيها الدولة وكأهنا وكيلة عن رعاياها الذين ال ميلكون أهلية الت

 .قضائية دولية

                                                      ُ                                        وقال إن احلماية الدبلوماسية ال تزال آلية مفيدة قائمة ومل ت بطل، كما أشار بصورة مقنعة املقرر اخلاص يف  -١٤
 ٢٤ و٢٣وهو يهنئ املقرر اخلاص ملا أبداه من اتزان يف اختيار الكلمات لصياغة الفقرات .  من تقريره٣٢الفقرة 

 . النص اإلنكليزي يف٢٦و

، اللتني ميكن إرساهلما إىل ٣ واملادة ١وفيما يتعلق مبشاريع املواد، قال إنه ال جيد أية صعوبة يف قبول املادة  -١٥
 .جلنة الصياغة لتعديلهما من حيث الشكل كما جرت عليه العادة

 ٨٠قرر اخلاص يف الفقرتني  تستند إىل ممارسة للدول حمدودة، وهو أمر يعترف به امل٤وقال إن املادة  -١٦
وإن احلماية الدبلوماسية هي حق سيادي للدولة، متارسه حبسب سلطتها التقديرية، كما اتفق .  من تقريره٨١و

وميكن للتشريعات الوطنية، يف أفضل . على ذلك معظم األعضاء الذين أعربوا عن آرائهم بشأن هذا املوضوع
دد على املستوى الوطين لتوفري احلماية للمواطنني يف اخلارج، ولكن األحوال، أن تنص على أهداف أو سياسات حت

ومن اجللي أن احلماية الدبلوماسية غري معترف هبا كحق من حقوق اإلنسان وال . ليس على أحكام قانونية ملزمة
          ً يره تدرجييا        ُ                                                         ولذلك ي طرح سؤال ملعرفة نوع احلق الذي يتعني على اللجنة أن تقوم بتطو.                 ً     ميكن تطبيقها وفقا  لذلك

فهذا احلق املزعوم للفرد أو الواجب املزعوم للدولة ال جيوز بأي شكل من األشكال أن يفسر . يف القانون الدويل
ولذلك فإنه غري مقتنع بوجوده وإنه ينبغي، بالتايل، التخلي يف .          ً                             ً     بوصفه حقا  للمجتمع الدويل برمته أو واجبا  عليه

 .٤ موضوع املادة هذه املرحلة عن االقتراح الذي يشكل

وإن املقرر اخلاص نفسه .                                              ً         هي اقتراح خطري، عالوة على أنه ال عالقة هلا تقريبا  باملوضوع٢وقال إن املادة  -١٧
 من تقريره أن التاريخ القدمي واملعاصر ٥٩ و٤٨                                          ً           مدرك لألخطار اليت تنطوي عليها، فهو يوضح جيدا  يف الفقرتني 

وذكر أن . تخدمت فيها محاية املواطنني ذريعة لتربير التدخل العسكريعلى السواء يعج بأمثلة عن حاالت اس
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 من ميثاق األمم املتحدة حتظر اللجوء إىل القوة، وأن االستثناء الوحيد هلذا احلكم وارد يف ٢ من املادة ٤الفقرة 
ن يشمل احلق يف لكن احلق يف الدفاع عن النفس ال ميكن أ.  اليت تنص على احلق يف الدفاع عن النفس٥١املادة 

وحىت يف احلاالت املسماة حباالت الطوارئ أو بعمليات . التدخل العسكري حبجة ممارسة احلماية الدبلوماسية
اإلنقاذ اليت تقوم هبا الدولة املعتدية بالنيابة عن مواطنيها يف أراضي دول أخرى، من األمور اخلطرية منح الدول 

 .ة أو ضرورة القيام بعملية إنقاذحرية تامة لتقرر بصورة منفردة وجود أزم

                               ً                                                       وقال إن عملية عنتييب لقيت ترحيبا  بوصفها عملية ناجحة، وجاء هذا الترحيب ال من خارج أوغندا  -١٨
                                  ً                                                          فحسب بل من العديد من األوغنديني أيضا ، ويعود ذلك بصفة أساسية إىل عدم شعبية النظام األوغندي آنذاك 

ففي هذه الغارة قضى العديد .  ال ميكن القول إن هذه العملية كانت شرعيةومع ذلك،. وإىل طابع العملية اجلريء
ُ     من األوغنديني األبرياء الذين مل تكن هلم أية عالقة بفعل القرصنة اجلوية وال بعملية إنقاذ الرهائن، ود مرت                                                                                           

 يتجاوز احلظر                                              ً                  ولذلك ال ميكن هلذه الغارة أن تشكل سابقة ترسي حقا  يف اللجوء إىل القوة. ممتلكات بسببها
وأية حماولة للتصدي هلذه املسألة يف . املفروض على هذا الفعل يف القانون الدويل، وال سيما يف ميثاق األمم املتحدة

إطار التطوير التدرجيي للقانون الدويل ينبغي أن ترتع إىل إقامة نظام عاملي على أسس الشرعية والتعددية والتسوية 
 الدول، وتعزيز حقوق اإلنسان، وال ينبغي بالتأكيد أن ترتع إىل السماح باللجوء إىل السلمية للمنازعات فيما بني

وإذا كانت هناك . القوة بني الدول، وبوجه اخلصوص إذا استند ذلك إىل قرار تتخذه هذه الدول بصورة منفردة
ولذلك .            ً      يشكل واحدا  منها                                            ً                               بالفعل حاالت يكون فيها اللجوء إىل القوة مشروعا ، فإن نظام احلماية الدبلوماسية ال

 .٢فإنه يؤيد حبزم التخلي عن املادة 

 قال إن محاية حقوق اإلنسان هي بالتأكيد وجه من أهم أوجه التقدم الذي أحرزه القانون السيد بيليه -١٩
و                                        ً                                                       الدويل يف القرن العشرين، لكن ذلك ليس سببا  يربر القيام بشكل منهجي بتحويل موضوع تقين دقيق للغاية، وه

                                                    ً                                         موضوع احلماية الدبلوماسية، إىل موضوع آخر خيتلف عنه متاما  وأوسع منه بكثري، وهو موضوع محاية املواطنني، 
إال أن هذا .                             ً                                                  بل إىل موضوع أوسع من ذلك أيضا  هو موضوع سبل ضمان محاية حقوق اإلنسان يف العامل املعاصر

 .قريره قيد البحثالنهج هو النهج الذي يبدو أن املقرر اخلاص قد اتبعه يف ت

وبعد أن استعرض السيد بيليه تاريخ إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال برنامج عمل اللجنة يف األجل  -٢٠
                                       ً                                                       الطويل، أكد أن فكرة إدراجها كانت، أساسا ، ويف واقع األمر، تقتصر على سد ثغرة يف مشروع املواد املتعلق 

 ً                                                    ال  أن تعاجل فيه مسألة احلماية الدبلوماسية يف اجلزء الثالث  وهو مشروع كان من املقرر أص-مبسؤولية الدول 
ومل يتحقق هذا املقصد رغم أن احلماية الدبلوماسية، كما أشار السيد كاباتسي، هي . املتعلق بإعمال املسؤولية

 تعقد                         ً               ً          فعندما ترتكب دولة ما فعال  غري مشروع دوليا ، أي عندما. أداة تسمح بإعمال املسؤولية الدولية للدول
 من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول، فإهنا ميكن أن تلحق ٣ و١مسؤوليتها الدولية مبوجب أحكام املادتني 

ففي هذه احلالة، وفيها ". بعيد" ضرر - أو بأحد رعايا الدولة األجنبية -" مباشر" ضرر -    ً                  ضررا  إما بدولة أجنبية 
                           ً                            ظام قدمي مل يتم رسم حدوده حقا  إال يف هناية القرن التاسع عشر ويتعلق األمر بن. فقط، تدخل احلماية الدبلوماسية

وكما أوضح املقرر اخلاص، فإن الدول األوروبية والواليات املتحدة واجهت آنذاك . وبداية القرن العشرين
الذي " العامل الثالث"فمن جهة، كانت ترغب يف ضمان احلماية لرعاياها، وبوجه اخلصوص ممتلكاهتم يف : معضلة
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                                                                          ً                     كان يتمثل يف أمريكا الالتينية آنذاك؛ ومن جهة أخرى، مل تكن هذه الدول ترغب أبدا  يف التشكيك يف الفرضية 
 -األوىل األساسية اليت تفيد بأن القانون الدويل هو قانون قائم فيما بني الدول، الدول ذات السيادة وبينها فقط 

ولذلك مل تكن ترد يف األذهان فكرة االعتراف . "سلوتو"على النحو الذي توضحه بصورة كاريكاتورية قضية 
وحلل هذه .                           ً                                                         لألشخاص، سواء أكانوا أشخاصا  طبيعيني أم اعتباريني، بأي قدر من الشخصية القانونية الدولية

املعضلة مت اختالق حيلة احلماية الدبلوماسية اليت عربت عنها، بصورة تبعث على اإلعجاب، حمكمة العدل الدولية 
 واليت أشري إليها بصورة مستمرة منذ ذلك احلني، وهي أنه عندما تدافع دولة ما عن مافروماتيس قضية الدائمة يف

أحد رعاياها وتلجأ يف ذلك إىل العمل الدبلوماسي أو إىل اإلجراءات القضائية الدولية، فإهنا تقوم يف احلقيقة 
وهي ليست، على النحو الذي يتصوره . ذلكفتلك هي احلماية الدبلوماسية، وهي تقتصر على . بإعمال حقها هي

املقرر اخلاص، جمموعة الوسائل اليت ميكن بواسطتها للدولة أن تقوم حبماية رعاياها، كما أهنا ليست، بأوىل حجة، 
               ُ                   وبالطبع، إذا انت هكت احلقوق األساسية . الوسائل اليت ميكن بواسطتها لألشخاص أن يكفلوا محاية حقوقهم اخلاصة

ب انتهاك دولة ما، غري دولة جنسية ذلك الفرد، لقواعد القانون الدويل، فيمكن أن تشكل احلماية لفرد ما بسب
لكن هذه النقطة ليست موضوع هذا النظام الذي .                 ً                                    الدبلوماسية سبيال  من بني سبل فرض احترام حقوق ذلك الفرد

فاألمر ال . احلماية الدولية حلقوق اإلنسان                                                  ً              متثله احلماية الدبلوماسية والذي يعد بالفعل أكثر قدما  بكثري من فكرة 
                                                                                       ً   يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وال حىت، بوجه عام، حبماية الرعايا، خبالف ما يشري إليه املقرر اخلاص، مثال  يف 

 . من تقريره، بل يتعلق بوسيلة إجرائية للحصول على تعويض عن أضرار حلقت بالدولة بصورة ومهية٥٤الفقرة 

     ً                 ونظرا  لعدم توفر ما هو .           ُ                                             إن السؤال ي طرح ملعرفة ما إذا كان ينبغي االحتفاظ هبذه احليلةوأردف يقول  -٢١
 ١٧وهو يشاطر بشأن هذه النقطة املقرر اخلاص اآلراء اليت أعرب عنها يف الفقرات . أفضل، فينبغي االحتفاظ هبا

لفرد يف مطلع القرن احلادي والعشرين فهو من بني أولئك الذين يفكرون يف أنه ينبغي اعتبار ا.  من تقريره٣٠إىل 
    ً                                                 ً                                          شخصا  من أشخاص القانون الدويل، على النحو الذي يوضحه مثال  التوسع الرائع للقانون اجلنائي الدويل، الذي 
                 ً                                      ً                                       جيعل من الفرد شخصا  من أشخاص القانون الدويل العام، أو أيضا  التوسع الذي حدث يف احلماية الدولية حلقوق 

 جمال االستثمارات الدولية، الذي يسمح لألشخاص، يف ظروف حمددة، بالشروع بأنفسهم اإلنسان، بل وحىت يف
وقال إنه يذهب، بشأن هذه النقطة، إىل أبعد ما ذهب إليه . يف اإلجراء القضائي الدويل أو شبه القضائي الدويل

دويل وله خصائص خاصة فالفرد هو بالفعل شخص من أشخاص القانون ال.  من تقريره٢٤املقرر اخلاص يف الفقرة 
ومع ذلك ينبغي التسليم بأن هذا االجتاه مل يعمم بصورة تكفي لالستغناء عن .             ً                به ختتلف كثريا  عن خصائص الدولة

 . احلماية الدبلوماسية

           ُ                                                                    ً      ولكن إذا احت فظ هبذه احليلة، ويبدو أن ذلك ضروري، فينبغي أن يستجيب مشروع املواد حتما  لشرط  -٢٢
، على النحو الذي )٩( اللجنة على معاجلة احلماية الدبلوماسية كما يتصورها القانون العريفأساسي هو أن تقتصر

. من تقريره) أ(٤                                                         َّ                         أشار إليه الفريق العامل يف الدورة اخلمسني وعلى النحو الذي ذك ر به املقرر اخلاص يف الفقرة 
                       ً          سية وعدم اخلروج عنه، بدال  من السعي وبعبارة أخرى، ينبغي االنطالق من املفهوم التقليدي للحماية الدبلوما

                                                        

 .٢٢، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٩(
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    ً                   وفضال  عن ذلك، يرى السيد . بكل وسيلة إىل دفع القانون الدويل حنو اجتاهات ال ميكن التكهن هبا وغري متوقعة
                                                  ً      ً                                             بيليه أن نظام احلماية الدبلوماسية، الذي يعتربه نظاما  حمافظا  يف األساس، ال يتالءم بالتأكيد مع جوانب تطوير من 

 .                                     ًيل ال ميكن ربطها به إال بصورة مصطنعة جدا هذا القب

واستطرد يقول إنه يود، يف ضوء هذه االعتبارات، إبداء بعض املالحظات بشأن مشاريع املواد األربعة  -٢٣
 اليت ٨ تبدو له زائدة ألن املادة ٢         ً             قال، أوال ، إن الفقرة ١وفيما يتعلق باملادة . األوىل اليت اقترحها املقرر اخلاص

وتستدعي . ١إليها هذه الفقرة كافية حبد ذاهتا وإنه ميكن ببساطة اإلشارة إىل ذلك يف التعليق على الفقرة تشري 
األول، األقل أمهية، هو أنه من املستصوب أن .        ً                           ، أساسا ، تعليقني غري متساويني يف األمهية١ من املادة ١الفقرة 

وعلى وجه . يف مشروع املواد بشأن مسؤولية الدولُ                                               ت ستخدم يف هذه املواد مصطلحات مماثلة لتلك املستخدمة 
، قد يكون من األفضل حذف اإلشارة إىل كلمة )٢٦١٧اجللسة (اخلصوص، وكما أشار السيد تومكا إىل ذلك 

                    ً                                                              ً   ً    ألن من املسلم به، وفقا  ملشروع املواد بشأن مسؤولية الدول أن يتضمن الفعل غري املشروع دوليا  كال  من " تقصري"
وباملثل، قد يكون من األفضل أن تستخدم يف النص الفرنسي كلمة . ت التقصري على السواءاألفعال وحاال

attribution بدال  من كلمة          ً    imputation  لنسب الفعل غري املشروع دوليا ، وهي الكلمة اليت مت التفكري فيها بتأن   ٍ                                   ً                           
البت يف هذه النقطة إذا قررت وسيعود إىل جلنة الصياغة . واستخدمت يف مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول

                                                             ً    وفيما يتعلق باملالحظة الثانية األكثر أمهية، قال إنه ال يعتقد مطلقا  أن . اللجنة إحالة مشروع هذه املادة إليها
فيمكن أن ). اجللسة نفسها(                                                      ً                  احلماية الدبلوماسية هي إجراء، على النحو الذي أوضحه جيدا  السيد إيكونوميدس 

ّ                                          إهنا، ببساطة، حتم ل الدولة مسؤولية مطالبة الشخص الذي حلق به . ليست اإلجراء نفسهتؤدي إىل إجراء لكنها                
.                                       ًإهنا حتريك هلذا اإلجراء، وهو أمر خمتلف متاما : وهي ليست اإلجراء الدبلوماسي أو اإلجراء القضائي نفسه. ضرر

ؤوم، وهو مشروع شجبه  املش٢هي كلمة مضللة ومن املؤسف أهنا تفضي إىل مشروع املادة " إجراء"فكلمة 
 .أعضاء آخرون يف اللجنة

ويف هذا الصدد، فإنه يدعو املقرر اخلاص بإحلاح إىل حذف أية إشارة إىل استخدام القوة وقال إنه ليس  -٢٤
                   ُ                                                                         هناك وبالطبع موضوع ي حرم التحدث عنه وإنه، خبالف السيد تومكا، ليس من بني أولئك الذين يعتقدون أنه 

 تستبق بصورة منهجية رغبات اللجنة السادسة، ولكن ينبغي أن تكون هناك أسباب وجيهة يتعني على اللجنة أن
وهو، يف هذه احلالة بعينها، ال يرى أي سبب .  املقترحة٢إلثارة ردود فعلها، على النحو الذي تقوم به املادة 

فهو، من جهة .        ًع مطلقا  ال ميت بصلة إىل املوضو٢علمي للقيام بذلك ويعتقد، خبالف ذلك، أن مشروع املادة 
يتناول قانون ميثاق األمم املتحدة، وهو ليس من اختصاص اللجنة، وال يتناول قانون املسؤولية الدولية، الذي 

ومن جهة أخرى، فإنه يتناول إجراءات ال تتعلق باللجنة وال يتناول حتمل املسؤولية عن . يتعني على اللجنة معاجلته
 من التقرير، فقال إنه ٥٩         ً                                    وساق مثاال  لدعم حجته وهو املثال املثار يف الفقرة . للجنةاملطالبات، وهو أمر يتعلق با

                                                                        ُ                      ال يرغب يف إبداء حكم تقييمي بشأن اإلجراء اإلسرائيلي لكنه يرى أن الغارة اليت ش نت على عينتيب ال متت بأي 
صول على تعويض عن األضرار من                        ً    فاألمر مل يكن يتعلق مطلقا  باحل.          ً                            صلة مطلقا  إىل مسألة احلماية الدبلوماسية

                              ً                                                            أوغندا بسبب فعل غري مشروع دوليا  مل يكن هلا بالتأكيد شأن فيه، بل كان يتعلق بإطالق سراح رهائن يف 
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أما فيما يتعلق بقضية بنما احملزنة، اليت أثارها السيد . استهانة بالسيادة اإلقليمية لدولة مل تكن بيدها أية حيلة
 .بصلة ال من قريب وال من بعيد إىل احلماية الدبلوماسيةإيلويكا، فإهنا ال متت 

ويف معرض إبداء مالحظة أخرية على هذه النقطة، أشار إىل حاشية يف التقرير تشري إىل القانون الدويل  -٢٥
                          ً                                        وقال إنه يود، بوصفه مشتركا  يف تأليف الكتاب املذكور فيها، أن يوضح أن .  رغبة منه يف إثبات الوقائع)١٠(العام

ال ميكن : "وأنه ورد فيها، يف مجلة أمور، ما يلي" إعمال احلماية الدبلوماسية" منه خمصصة لـ ٧٧٧الصفحة 
ومل يعد باإلمكان هنا : للحماية الدبلوماسية أن تشكل ذريعة الستخدام وسائل غري مشروعة يف القانون الدويل

 من الكتاب، املشار إليها ٩٠٥أما الصفحة ". يلإجياد تربير للجوء إىل القوة منذ أن مت حظره يف القانون الدو
    ً                ً     ً                                                               ً           أيضا ، فهي تتضمن سردا  طويال  للغاية يتعلق بالتدخل واألعمال الثأرية املسلحة ولكنها ال تشري مطلقا  إىل احلماية 
 .                                       ً      ً                                               الدبلوماسية، وإمنا تتضمن، خبالف ذلك، هجوما  شديدا  على اللجوء إىل األعمال االنتقامية أو التدخل املسلح

                                                                            ً               ويشري املؤلفان يف موضع الحق، بعد استعراض عدد من حاالت التدخل املسلح اليت حدثت سابقا ، إىل أن اللجوء 
 ٢ من املادة ٤إىل األعمال االنتقامية يقع، حتت طائلة حظر أي جلوء إىل القوة املسلحة املنصوص عليه يف الفقرة 

أما فيما يتعلق حباالت التدخل املسلحة الذي تقوم به . ةمن ميثاق األمم املتحدة، مبجرد استخدام القوة املسلح
 قناة كورفواإلدانة اليت وجهتها حمكمة العدل الدولية يف قضية "الدول حلماية حق ما، فإن املؤلفني يوضحان أن 

ويستنتجان أنه رمبا يكون باإلمكان على "                                           ً                هي إدانة عامة إىل درجة أنه ميكن تطبيقها أيضا  على هذه الفرضية
األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف األكثر قبول موقف حمكمة العدل الدولية املعقول واحملدود للغاية يف قضية 

 : ، ومفادهنيكاراغوا وضدها

لكي ال يكون للمساعدة اإلنسانية طابع التدخل املذموم يف الشؤون الداخلية لنيكاراغوا، فإنه ال جيب أال تقتصر فحسب  
محاية احلياة والصحة �و� منع معاناة اإلنسان والتخفيف منها�سة يف ممارسات الصليب األمحر، أي على األغراض املكر

وعلى [...]                ً                                             ؛ بل ينبغي أيضا ، وعلى األخص، أن تقدم إىل كل شخص حمتاج دون متييز �وفرض احترام شخص اإلنسان
ص بشأن حالة حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا، أي حال، إذا كان جيوز للواليات املتحدة بالتأكيد أن تبدي تقييمها اخلا

 و١٢٥انظر الصفحات [فإن استخدام القوة ال ميكن أن يكون الوسيلة املالئمة للتحقق من احترام هذه احلقوق وضماهنا 
 ]. على التوايل٢٦٨ و٢٤٣، الفقرتني ١٣٤

 . املقترحة٢                             ً        وقال إنه، لذلك، غري مقتنع أبدا  باملادة 

                     ً                                                      فالحظ أهنا مل تلفت أبدا  انتباه املتحدثني السابقني يف حني أهنا تكتسي، يف رأيه، أمهية ٣وانتقل إىل املادة  -٢٦
          ً          وأضاف قائال  إن املراد . ٢                                                 ً                    وقال إنه ال يوافق على هذه املادة، وإن كانت أقرب جدا  إىل املوضوع من املادة . بالغة

وإنه، وإن كان ال . قليدي للحماية الدبلوماسية                                    ً                    منها، إذا كان قد فهم املقرر اخلاص جيدا ، هو األخذ باملذهب الت
ولكن ليس هذا ما يستفاد من املادة . هذا املذهب، يرى أن من الضروري، رغم ذلك أن تتمسك به اللجنة" حيب"

                                                        

 .١٠املرجع نفسه، احلاشية  )١٠(
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وذكر أن عقدة املشكلة تعود، يف رأيه، إىل .              ً                                    اليت تنص، فضال  عن ذلك، على مواضيع كثرية يف وقت واحد٣
    ً                   ً                        فأوال ، ينبغي أن يقال بدال  من ذلك، كما أشار السيد ". عاياها أحلقت به دولة أخرى الضررلصاحل أحد ر"عبارة 

، وهي عبارة تكون ميزهتا إعادة تركيز "                                  ً                  أحلق به ضرر بسبب فعل غري مشروع دوليا  قامت به دولة أخرى"تومكا، 
شكل أهم، إن الشخص املضرور يف      ً    ثانيا ، وب. املوضوع حول جمال ينبغي عدم اخلروج عنه، أي املسؤولية الدولية

وهنا . إطار النظرية التقليدية على وجه التحديد ليس هو الفرد، بل الدولة اليت يلحق هبا ضرر يف شخص مواطنيها
تكمن احليلة التقليدية؛ فيمكن املوافقة عليها أو التخلص منها، ولكن إذا تقرر، على مضض االحتفاظ هبا، كما 

               ً                                                       ويؤيده هو شخصيا ، فال ميكن إخراجها من الباب اخللفي على هذا النحو بعد أن مت يدعو إليه املقرر اخلاص 
 .إدخاهلا من الباب األمامي

 من التقرير، ال ميكن القول إن التطور املوفق للغاية الذي ٦٦وخبالف ما ذكر املقرر اخلاص يف الفقرة  -٢٧
ة حقوق اإلنسان يف سياق محاية االستثمارات هو حدث يف االعتراف مباشرة باحلقوق لألفراد، إما يف إطار محاي

فعلى الصعيد القانوين، تتمثل املشكلة الوحيدة اجلوهرية اليت يثريها هذا االعتراف . تطور أضعف املذهب التقليدي
ابل، ويف املق. يف معرفة ما إذا كان هذا األخري يترك احلماية الدبلوماسية التقليدية قائمة بصورة موازية أم حيل حملها

قال إنه يتفق مع املقرر اخلاص، من جهة، بأن احلماية الدبلوماسية تعود إىل السلطة التقديرية للدولة يف القانون 
                     ُ                    ومن جهة أخرى، يف أنه ي طرح سؤال ملعرفة ما - ورمبا ينبغي قول ذلك بصورة أوضح -الدويل الوضعي احلايل 

 .قديرية للدولة حتديدا أدقإذا كان الوقت مل حين لتحديد إطار هذه السلطة الت

فهو يوافق، يف .                    ً                                    ، قال إنه أقل تشددا  بشأهنا باملقارنة مبعظم املتحدثني السابقني٤وفيما يتعلق باملادة  -٢٨
فهذه املادة تفيد بأنه ال ميكن للدولة أن تظل ساكنة يف حالة . الواقع، على الفلسفة اليت تقوم عليها هذه املادة

ومن الواضح أنه إذا كانت . زام أساسي حلماية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل برمتهحدوث انتهاك خطري اللت
ُ                                                                                                ت رتكب إبادة مجاعية يف مكان ما يف العامل أو إذا كانت دولة ما تلجأ بصورة منهجية إىل التعذيب أو التمييز 

أخرى، إن هذه املسألة ال ولكن مرة . العنصري كسبيل للحكم، فال ميكن للدول األخرى أن تظل مكتوفة األيدي
فاألمر يتعلق هنا مبشكلة أعم بكثري يعرفها أعضاء اللجنة معرفة جيدة ألهنا . متت بصلة إىل احلماية الدبلوماسية

ويف مثل هذه احلالة ليس فقط من حق الدول فحسب أن تتخذ إجراء . مشكلة اجلرائم الدولية اليت ترتكبها الدولة
ولكن ذلك ال .    ً                                                       ًيضا  القيام بذلك، دون أن يكون اللجوء إىل القوة، مع ذلك، مربرا هبذا الشأن، بل من واجبها أ

                                                             ً                                    يعين أن احلماية الدبلوماسية هي السبيل الختاذ هذا اإلجراء وذلك، أوال ، ألن احلماية الدبلوماسية ليست إجراء، 
دون سواهم، بل حقوق       ً                                                              وثانيا ، وعلى األخص، ألن األمر ال يتعلق بتحمل مسؤولية حقوق ومصاحل الرعايا 

وهذه املسألة ال متت بصلة إىل احلماية الدبلوماسية بل إىل موضوع مسؤولية الدول . ومصاحل اجملتمع الدويل برمته
 . من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول٥١األوسع بكثري، وعلى وجه اخلصوص املادة 

. ٤ و٢ إىل جلنة الصياغة وإمهال املادتني ٣ و١تني وقال إن احلل اليسري هو االنضمام إىل فكرة إحالة املاد -٢٩
          ً                                                                                            ولكن، نظرا  إىل ما تثريه هاتان املادتان من مسائل جوهرية متعلقة بالنهج العام، فإنه يتساءل عما إذا مل يكن من 
األفضل أن يقترح على املقرر اخلاص إعادة النظر يف جممل مشروع املواد يف ضوء املناقشات اليت جرت داخل 

 .نة، وقال إنه يترك األمر إىل املقرر اخلاص الختاذ قرار هبذا الشأناللج
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والحظ أن املقرر اخلاص أبدى مرونة ألنه .  هنأ املقرر اخلاص على نوعية تقريره وعمقهالسيد إدريس -٣٠
                                 ّ                     ولذلك يتعني على اللجنة أال حتتفظ إال  باجلوانب ذات الصلة من. اعترف بضرورة تشذيب بعض أجزاء تقريره

 .                      ً                التقرير وأن تطرح جانبا  ما تراه غري مفيد

وأضاف أن نظام احلماية الدبلوماسية هو نظام راسخ، سواء من الناحية النظرية أو من ناحية ممارسة  -٣١
وهذه الفرضية .              ّ                                                               الدول، وقد مك ن هذا النظام رعايا دولة انتهكت دولة أخرى حقوقهم من احلصول على جرب

وعلى الرغم من اعتماد صكوك دولية تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف .      ً          ة جدا  يف التقريراألساسية تتجلى بصورة جيد
ولذلك فإن احلماية الدبلوماسية هي . ذلك على املستوى اإلقليمي، فإن القانون الدويل مل يتطور بالقدر الواجب

جانب، والذين ال يستطيعون آلية مفيدة، وذلك على األقل هلذا السبب، ألهنا تسمح حبماية احلقوق املنتهكة لأل
وكما أشار املقرر اخلاص، . احلصول على أي شكل من أشكال اجلرب دون تدخل الدولة اليت حيملون جنسيتها

                    ً                                                                           يتعني على اللجنة، بدال  من السعي إىل إضعاف نظام احلماية الدبلوماسية، أن تبذل خبالف ذلك، كل ما يف وسعها 
                                                                    ً ماية الدبلوماسية تعترب حيلة ليست بأمر كبري األمهية ويتعني على اللجنة، بدال  وإن معرفة ما إذا كانت احل. لتعزيزه

من ذلك، أن تركز على تعزيز نظام احلماية الدبلوماسية يف إطار فائدته العملية، بغية صون حقوق مواطين الدولة 
طي األولوية إىل تقنني قواعد القانون      ً                                           ووفقا  هلذا املنظور، يتعني على اللجنة، بالتايل، أن تع. املقيمني يف دولة أخرى

 .          ً                                           العريف، بدال  من إعطائها إىل التطوير التدرجيي لقواعد جديدة

، يرى أن هذه املادة ينبغي أن تقتصر على ١وقال إنه، وإن كان يوافق على املبادئ املعلن عنها يف املادة  -٣٢
فيمكن معاجلة هذه األخرية يف إطار مسؤولية الدول                                                      ً  معاجلة القواعد الثانوية، وأن تترك القواعد األولية جانبا ؛ 

، قال إنه يرى، مثل ٢وفيما يتعلق مبسألة اللجوء إىل التهديد أو استخدام القوة، املشار إليها يف املادة . األوسع
لبس العديد من األعضاء اآلخرين يف اللجنة، أهنا ليست ذات صلة بسياق احلماية الدبلوماسية، وأهنا قد تؤدي إىل ال

    ً                                وفضال  عن ذلك، قد جيد عدد كبري من الدول . مع نظام التدابري املضادة املنصوص عليها يف إطار مسؤولية الدول
. هذه الفكرة غري مقبولة ألن احلماية الدبلوماسية ميكن أن تستخدم كذريعة النتهاك السالمة اإلقليمية لدولة أخرى

 يف ميثاق األمم املتحدة، الذي ينص على أن يقتصر اللجوء إىل واملبادئ املتعلقة باستخدام القوة حمددة بوضوح
 .٢ولذلك ينبغي استبعاد هذه املسألة من نطاق املادة . القوة على حالة الدفاع عن النفس

 اليت تتناول الطرف صاحب احلق يف احلماية الدبلوماسية، طرح السيد إدريس ٣وفيما يتعلق باملادة  -٣٣
 الطرف صاحب احلق يف احلماية الدبلوماسية هو الدولة، فهل ميكن هلا التدخل يف أي وقت إذا كان: السؤال التايل

من األوقات، قبل نفاد سبل االنتصاف احمللية؟ ويف املقابل، إذا كان هذا احلق يعود إىل املواطن األجنيب املعين، فهل 
استنفد مجيع سبل االنتصاف الداخلية احمللية؟ يعين ذلك أنه ال ميكن للدولة أن متارسه إال بعد أن يكون مواطنها قد 

وقال إن املقرر اخلاص أشار إىل أن احلق يف احلماية الدبلوماسية يعود بصورة تقليدية إىل الدولة؛ لكن هذه املسألة 
 .هي موضوع خالف كبري، ويتعني على اللجنة أن تتعمق فيها

ُ    فقد و جه .         ً           هي أيضا  موضوع خالف٤وأضاف أن املادة  -٣٤ يف الواقع سؤال ملعرفة الطرف املستفيد من     
االلتزام القانوين مبمارسة احلماية الدبلوماسية؛ فهل هو الدول األطراف األخرى أم الشخص املضرور؟ والحظ أن 
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                                           ً                                                 أعضاء اللجنة يرون يف جمملهم أن األفراد هم أيضا  من أشخاص القانون الدويل، ولذلك دعا املقرر اخلاص إىل 
 . هذه املسألةتعميق النظر يف

فهو يعطي االنطباع بأنه يتعلق يف الواقع بضمان محاية .      ً                                      وأخريا  قال إن العنوان احلايل للتقرير يثري اللبس -٣٥
 .وبغية جتنب أي سوء تفاهم، قد يكون من املستصوب إعادة النظر فيه. الدبلوماسيني

سيد إدريس، إن من املمكن بالتأكيد إطالق أي          ً                                قال، ردا  على املالحظة األخرية اليت أبداها الالسيد بيليه -٣٦
ومن املؤسف أال يكون .                                       ُ         ومع ذلك، فهو يرى أن للكلمات معىن وأن للن ظم تسمية. اسم على أي شيء كان

الدبلوماسيون على دراية بالقانون الدويل، لكن هذا اجلهل ينبغي أال حيمل اللجنة على تغيري تسمية نظام يعود إىل 
 ".احلماية الدبلوماسية" من املناسب االحتفاظ بعنوان ولذلك. Vattelزمن 

ذلك أن . إنه يرى، خبالف ذلك، أن املالحظة اليت أبداها السيد إدريس هلا ما يربرها قال كاتيكا السيد -٣٧
املقرر اخلاص أشار باألمس إىل أن احلكومات نفسها، ويف إجاباهتا، ختلط بني احلماية الدبلوماسية وامتيازات 

ّ                                                 ولذلك من املستصوب أن يعد ل املقرر اخلاص عنوان تقريره، أو أن يدرج يف املالحظات . ات الدبلوماسينيوحصان                       
 .             ً                 العامة توضيحا  للمقصود بالعنوان

فإذا كان الدبلوماسيون، . رأى أن املشكلة املطروحة تتعلق، يف نظره، باإلعالم والتعليم سيما السيد -٣٨
                                                       ً            ن القانون الدويل، مثل املستشارين القانونيني، ال يفهمون متاما  معىن احلماية وغريهم من األشخاص الذين يستخدمو

 .الدبلوماسية، فينبغي أن حتاول اللجنة أن تشرح هلم املقصود هبا

فال ينبغي تعديل العنوان، ولكن قد يكون باإلمكان . إنه يشاطر السيد بيليه رأيه قال إيكونوميدس السيد -٣٩
 .كلمات املكملة اليت تساعد على زيادة توضيح هذا املفهومحتسينه بإضافة بعض ال

                          ً      ً        فالعنوان املعتمد ليس عنوانا  خاطئا ، بل إن .               ً                 إنه يشاطر أيضا  السيد بيليه رأيه قال ايينا سوارس بالسيد -٤٠
 .               ِّ                  التفسريات اليت قد مت بشأنه هي اخلاطئة

ع ذلك، ولتجنب تعقيد املسألة، ميكن توضيح وم.               ً                 إنه يشاطر أيضا  السيد بيليه رأيه قال راونلي بالسيد -٤١
 .يف مقدمة التقرير" احلماية الدبلوماسية"مفهوم 

رأى أنه ينبغي أال خيصص وقت طويل هلذه املسألة، على الرغم من أنه يعترض، بدوره  لوكاشوك السيد -٤٢
 .انون الدويل    ً                                                                    أيضا ، على تعديل العنوان، ألن نظام احلماية الدبلوماسية راسخ كل الرسوخ يف الق

رأى من جهته أن من املفيد التمييز، ابتداء من مقدمة التقرير، بني احلماية الدبلوماسية واحلماية  هي السيد -٤٣
 .املنصوص عليها يف إطار اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
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وماسية لألشخاص احلماية الدبل"اقترح عدم تعديل العنوان وإمنا توضيحه ليصبح  أوبريت بادان السيد -٤٤
 .وقال إنه ال ينبغي على أي حال النظر يف هذه املسألة إال يف هناية املناقشة". واملمتلكات

                                                             ً      ً       ً   رأى أنه ال مربر لتغيري العنوان وأنه سيكون من األنسب إعطاؤه تعريفا  واضحا  ودقيقا  يف  كانديويت السيد -٤٥
 .١املادة 

                       َّ                          اب التوضيح أن عنوان مؤل ف بورشار، الذي يعترب املرجع ذكر، من ب) املقرر اخلاص( دوغارد السيد -٤٦
 The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of:األول يف هذا املوضـوع، هو

International Claims
)١١(. 

حماية            ً                                 تستخدم كثريا  يف مؤلفات القانون الدويل كمرادف لل" جنسية املطالبات"إن عبارة  قال آدو السيد -٤٧
ولذلك ميكن إيرادها بني قوسني معقوفني إىل العنوان، احلماية الدبلوماسية، أو اإلشارة يف التعليق إىل . الدبلوماسية

 .                      ًإمكانية استخدامها أيضا 

احلماية "إنه يفهم من ذلك أنه باإلمكان االحتفاظ بالعنوان احلايل للموضوع قيد البحث، أي  قال رئيسال -٤٨
وفيما يتعلق بإحالة مشروع املواد إىل جلنة . إن اقتضى األمر توضيح معناه يف املقدمة أو يف التعليق، و"الدبلوماسية

 .الصياغة، قال إن من األفضل أن تبدي اللجنة رأيها بشأن هذه املسألة يف هناية املناقشة

مشكالت هنأ املقرر اخلاص على تقريره الذي يتضمن دراسة جادة إلحدى أكثر  لوكاشوك السيد -٤٩
قرر اخلاص كان على حق عندما انطلق من املبدأ القائل بضرورة إيالء اهتمام ملوذكر أن ا.                     ًالقانون الدويل تعقيدا 

                                              ً وقد شهد نظام احلماية الدبلوماسية يف الواقع تطورا  . أو، بتعبري أدق، القانون الوضعي خاص إىل القانون العريف،
وال ميكن للمرء إال أن يؤيد الفكرة اليت تفيد بأن . تعلق حبقوق اإلنسان      ً                             ملحوظا  ارتبط بتطور القانون الدويل امل

قبول ادعاءات الدول فيما يتعلق بانتهاكات حقوق رعاياها يظل أحد السبل األكثر فعالية للحماية القانونية 
 .ففي ذلك يكمن جوهر احلماية الدبلوماسية ذاته. املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

                                                                       ً    ً   سيد لوكاشوك بارتياح أن املقرر اخلاص رجع إىل مصادر روسية، وهو أمر ليس شائعا  جدا  يف والحظ ال -٥٠
                   ً                                                                وقال إنه مغتبط أيضا  ألن املقرر اخلاص أعرب عن تصميمه على االنتهاء من القراءة األوىل أثناء . أعمال اللجنة

 .فترة اخلمس سنوات احلالية

ولكن . يل القانونية، يف حني أن تقريره تقرير واقعي للغاية                           ً      وقال إن املقرر اخلاص حتدث كثريا  عن احل -٥١
وإن الكثريين من . يوجد إمجاع على االهتمام الذي يوليه إىل حيلة التباين بني حقوق الدولة وحقوق املواطن
ولة عن فدفاع الد.                                                                                       ًأعضاء اللجنة، ال سيما السيد إدريس والسيد بيليه والسيد كاباتسي، تناولوا هذه املسألة سابقا 

فالدولة اليت : فهو واحد من مهامها الرئيسية.                                    ً                 ً     ًحقوق مواطنيها ال يشكل بالنسبة هلا حقا  فحسب، بل التزاما  أيضا 
                                                        

 .٥املرجع نفسه، احلاشية  )١١(
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وقال إن هذا املبدأ يتجسد، يف القانون الدويل، يف . ال ميكن هلا الدفاع عن رعاياها هي دولة ال فائدة منها هلم
 إىل ١ من املادة ١وتشري الفقرة .  املواطنني هو انتهاك حلقوق الدولةفانتهاك حقوق. نظام احلماية الدبلوماسية

                                                                         ً                        ً الضرر الذي تلحقه دولة ما مبواطين دولة أخرى نتيجة قيامها بفعل غري مشروع دوليا ؛ والفعل غري املشروع دوليا  
ك الفكرة، فإن املقرر وعلى الرغم من أن التقرير يستشهد بعدد كبري من األمثلة لتدعيم تل. يستتبع مسؤولية الدولة

اخلاص يرى أن الدولة تتصرف يف حاالت معينة، ورغم كل شيء، بوصفها متثل املواطن وليس من أجل الدفاع 
ويبدو أن من غري الضروري التأكيد بصورة مستمرة على الطابع التقديري . عن حقوقها اخلاصة هبا ومحايتها

 .إىل الدولة وإهنا هي اليت متارسهافيكفي القول إن هذه السلطة تعود . لسلطة الدولة

          ً                                                                              وأضاف قائال  إن املقرر اخلاص الحظ حبق أن القانون الداخلي مييل إىل اعتبار منح احلماية الدبلوماسية  -٥٢
       ً                                                                                             التزاما  على الدولة وأن تطور القانون الداخلي والقانون الدويل على السواء يقود، بوجه عام، إىل االعتراف حبق 

                                                           ً        واالحتاد الروسي هو إحدى الدول اليت تضم يف قانوهنا الداخلي أحكاما  تذهب يف . ية الدبلوماسيةاملواطن يف احلما
) ٦١املادة (وإن مبدأ التزام الدولة بالدفاع عن مواطنيها يف اخلارج مدرج هو نفسه يف الدستور . هذا االجتاه

ة الشؤون اخلارجية واملرسوم املتعلق ومطبق يف عدد معني من النصوص التشريعية، مثل املرسوم املتعلق بوزار
 .بسفارات االحتاد الروسي، اللذين يعطيان أمهية كبرية حلماية املواطنني الروس يف اخلارج

 تنص حبق على أنه ال ميكن منح احلماية الدبلوماسية إال يف حالة ارتكاب فعل غري ١وقال إن املادة  -٥٣
 الواردة unlawfullyوهلذا السبب ينبغي تعديل كلمة . قانون الداخلي           ً                          مشروع دوليا ، ال يف حالة ارتكاب خمالفة لل

 .     ً      وفقا  لذلك٣يف النص اإلنكليزي من مشروع املادة 

                 ً     ً فهي تستحق اهتماما  خاصا  .  هي اليت تثري أكرب قدر من اجلدل، كما يظهر من املناقشات٢وقال إن املادة  -٥٤
 من حيث املبدأ ما جاء من تأكيد على أن اللجوء إىل التهديد أو إىل وإنه يؤيد. ألن األمر يتعلق باللجوء إىل القوة

ولتأكيد ذلك، يستند . استخدام القوة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية ال ميكن تربيره إال يف حالة الدفاع عن النفس
ويرى السيد . املتحدة من ميثاق األمم ٥١                                            ً                املقرر اخلاص إىل القانون العريف التقليدي مسترشدا  به لتفسري املادة 

تعرض أحد "فهذه املادة تتعلق حبالة .       ً      ً           تفسريا  خمتلفا  بعض الشيء٥١لوكاشوك أن األمر يتطلب تفسري املادة 
بيد أن مفهوم الدولة ال يشمل مفهوم . ، أي حالة عدوان مسلح ضد دولة ما"أعضاء األمم املتحدة لعدوان مسلح

 .                                ًاإلقليم فحسب بل مفهوم السكان أيضا 

وأضاف أنه يتفق مع املقرر اخلاص على ضرورة اإلشارة إىل ممارسة الدول وعلى أن احلظر املطلق للجوء  -٥٥
فإذا قامت قناة تلفزيون فرنسية أو قناة تلفزيون تابعة لدولة دميقراطية أخرى .                  ً        إىل القوة سيظل حربا  على ورق

                                        ً لتلفزيون وإذا مل تقم احلكومة الفرنسية فورا  بعرض أفعال وحشية مرتكبة ضد الفرنسيني يف اخلارج على شاشة ا
وقال إننا . باختاذ مجيع التدابري الواجبة، فيمكن التساؤل عن الفترة الزمنية اليت ستظل فيها هذه احلكومة يف احلكم
فأعلنت .                                                                ُ                      نذكر يوم عرضت قناة تلفزيون أمريكية على شاشتها جنود سالم أمريكيني ي سحلون يف شوارع مقاديشو

وهلذا السبب يبدو له أن مهمة اللجنة ليست . مة األمريكية بعد بضعة أيام عن سحب جنودها من الصومالاحلكو
ويتعني عليها تضييق إمكانية إساءة استخدام هذا احلق جبعله غري . التغاضي عن الواقع بل يف اعتماد أحكام عملية
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لسيد كاباتسي، وكذلك أعضاء آخرين، وذكر أن السيد إيلويكا وا. مشروع إال يف حاالت الضرورة القصوى
ُ  ّ                                                        وإذا س ل م حبالة الدفاع عن النفس، يبدو من الضروري أن يشار يف املادة .           ً               قدموا حججا  مقنعة هبذا املعىن  إىل ٢     

                                          ً                             ً                 من ميثاق األمم املتحدة، وعلى وجه أكثر حتديدا ، إىل ضرورة إعالم جملس األمن فورا  عن التدابري اليت ٥١املادة 
وميكن على أي حال أن يكون عنوان هذه املادة . ء املنظمة عند ممارستهم حق الدفاع عن النفسيتخذها أعضا

 ".حاالت الدفاع عن النفس"

                                       ً     فاملقرر اخلاص يعلن أن الدولة ملزمة قانونا  مبنح .                                 ً أقل مشاريع املواد املقترحة توفيقا ٤وقال إن املادة  -٥٦
وميكن التساؤل عما إذا كان هناك أساس لتكريس . طري لقواعد آمرةاحلماية الدبلوماسية يف حالة حدوث انتهاك خ

. ويف حالة وجود هذا االلتزام، فإنه يدخل باألحرى يف نطاق القانون الداخلي. مثل هذا االلتزام يف القانون الدويل
اية الدبلوماسية                                ً                   من التقرير والذي يفيد بأن عددا  من الدول يعترب احلم٨٠أما التوكيد الوارد يف هناية الفقرة 

                     ً        ً                ً                                             ملواطنيها يف اخلارج أمرا  مستصوبا ، فهو يبدو غريبا  ألنه يصعب تصور وجود دول ال تعترب أن من املستصوب 
واستنتاج املقرر اخلاص بأنه ليس من حق الدولة محاية مواطنيها يف اخلارج فحسب بل من واجبها . محاية مواطنيها

     ً                                                         متاما  ويتمشى مع اهلدف الرئيسي للقانون الدويل املعاصر، وهو تعزيز القانوين القيام بذلك، هو استنتاج صحيح
لكن املقرر اخلاص، بدعوته إىل االعتراف للدولة هبامش كبري من . حقوق الفرد ال حقوق الدول ذات السيادة

 من ٣ يف الفقرة      ً     وأخريا ، جاء. السلطة التقديرية فيما يتعلق بالوفاء هبذا االلتزام، خفف إىل حد كبري مدى االلتزام
ومن غري الواضح ما هو املقصود ". الدول ملزمة بأن تنص يف قوانينها البلدية على إعمال هذا احلق" أن ٤املادة 

وبوجه عام، هناك أسباب وجيهة تدعو إىل .     ً                                             نظرا  إىل أن األمر ال يتعلق يف هذه املادة إال بااللتزامات" احلق"بكلمة 
ويف املقابل، من .  اليت تبدو أهنا تثري من األسئلة أكثر مما تقدم من ردود٤ادة االعتقاد بضرورة التخلي عن امل

 .املناسب إحالة مشاريع املواد األخرى إىل جلنة الصياغة

وقال إن احلماية الدبلوماسية مسألة هامة، . هنأ املقرر اخلاص على نوعية عمله رودريغيس ثيدينيو السيد -٥٧
وذكر أنه إذا كان من السابق ألوانه . صياغة استنتاجات ميكن إيرادها يف مشروع املوادوهلذا ينبغي مواصلة العمل ل

اإلعالن عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه املواد، فباإلمكان، مع ذلك، التأكيد على ضرورة أن تكون واقعية 
يل عملية مقبولة، فإن تطويره ولذلك ينبغي التقدم حبيطة، ألنه إذا كان تدوين القانون الدو. لكي حتظى بالقبول

                               ً                           وال ميكن تطوير القانون الدويل قسرا  يف اجتاهات ال ميكن توقعها، بل .                                  ًالتدرجيي، يف املقابل، ليس كذلك دائما 
 .                ًوغري أكيدة أحيانا 

وفيما . وذكر أن احلماية الدبلوماسية مرتبطة مبسألتني هامتني، ومها حقوق اإلنسان ومسؤولية الدول -٥٨
) كما أشري يف التقرير" إجراء"أو"    ًعمال "وليست (قوق اإلنسان، فإن احلماية الدبلوماسية هي آلية يتعلق حب

وال ميكن القول إن مجيع احلقوق . تستهدف محاية حقوق مواطن دولة يف أرض دولة أخرى يف حالة انتهاك حقوقه
يف حالة احلرمان من احملاكمة أو اليت تنتهك هي حقوق إنسان، وإن كان الكثري منها يف الواقع كذلك، كما 
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                                                                        ً                         احلرمان غري املشروع من احلرية، أو انعدام اإلجراءات القضائية النظامية، بل أيضا  حالة انتهاك حقوق العمال 
 .املهاجرين، أو التمييز ضد األجانب

ليات خمتلفة، ومن ناحية أخرى، فإن آليات احلماية الدبلوماسية وتلك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان هي آ -٥٩
فما فتئت الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان تتطور بصورة منتظمة منذ عام . وإن كانت مكملة لبعضها البعض

                                                                                         ً وهناك يف آن واحد آليات عاملية وآليات إقليمية، مثل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أو أيضا  . ١٩٤٥
وهذه اآلليات اإلقليمية تعمل بوجه عام ".  خوسيه، كوستاريكاميثاق سان: "االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

ومع ذلك، ال ينبغي أن تقتصر القواعد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية على مسألة حقوق . بصورة جيدة إىل حد ما
ن ومع ذلك، فإ. وينبغي أن تتمتع احلماية الدبلوماسية باستقالل خاص هبا. اإلنسان، ألن ذلك حيد من نطاقها

 .                                                                      ّ                       احلماية الدبلوماسية موضوع يتصل إىل حد كبري باملسؤولية الدولية للدول كما ذك ر السيد إيكونوميدس بذلك

ويف هذا الصدد، ينبغي للمقرر . ١وأردف يقول إن هذه العالقة تتجلى بصورة جزئية يف مشروع املادة  -٦٠
هي فكرة معرفة ما إذا كانت الدولة تتخذ ، و)٢٦١٧اجللسة (اخلاص أن يتوسع يف شرح الفكرة اليت مت طرحها 

    ً                                      ً               ً                                        إجراء  عندما تعتقد بأن دولة أخرى ارتكبت فعال  غري مشروع دوليا  إزاء أحد مواطنيها، أم أهنا متارس ذلك احلق 
ومن جهته، ال يعتقد، على . إنه سؤال يطرح. إلثبات أن ذلك الفعل قد ارتكب من قبل الدولة صاحبة اإلقليم

أن بإمكان دولة أن تثبت بصورة منفردة حدوث انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدويل من قبل الرغم من الفقه، 
     ُ                                                          ضرر أ حلق بشخص مواطن ما أو مبمتلكاته من جراء فعل جائر أو تقصري على " تشري إىل ١واملادة . دولة أخرى

ض أن دولة جنسية الشخص املتضرر وتفتح هذه الصياغة اجملال الفترا". الصعيد الدويل منسوب إىل الدولة األخرية
                                                    ً                                        تعترب أن دولة اإلقليم الذي حدث فيه الضرر قد ارتكبت فعال  غري مشروع، األمر الذي ينطوي، يف رأي السيد 

    ً                              وفضال  عن ذلك، قد ال يكون من الضروري . رودريغيس ثيدينيو، على حكم مسبق على طبيعة الفعل املرتكب
   ّ                          تذك ر بالعناصر األساسية لتعريف " النطاق" املعنونة ١وقال إن املادة .     ًوليا فصل الفعل عن التقصري غري املشروع د

ومن املالئم اإلشارة يف هذا الصدد .                                                                    ً احلماية الدبلوماسية، وهي محاية تعترب، يف الواقع، آلية أكثر من كوهنا إجراء 
 يؤدي action قبل كلمة -يزي  ال يوجد هلا مقابل يف النص اإلنكل- يف النص الفرنسي touteإىل أن إدراج كلمة 

إىل تضخيم نطاق التطبيق بال مسوغ، وهو أمر ال يبدو أنه يتمشى مع الفكرة املستهدفة يف النص األصلي 
 .اإلنكليزي

، قال إنه يشاطر املتحدثني السابقني شكوكهم اليت أعربوا عنها إزاء هذه املادة، ألنه يعتقد ٢وفيما يتعلق باملادة  -٦١
واالستثناء الوحيد من احلظر . جوء إىل استخدام القوة ال حمل هلا يف مشروع مواد يتعلق باحلماية الدبلوماسيةأن مسألة الل

وذكر أن قيام اللجنة ). ٥١املادة (العام للجوء إىل القوة، املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، هو الدفاع عن النفس  
                                       ً                   تمال حدوث تراجع خطري يف القانون الدويل بدال  من حدوث تقدم، ألنه خبلق استثناءات أخرى هلذا احلظر يؤدي إىل اح
ّ                                    حيو ل احلماية الدبلوماسية إىل حق يف التدخل  . 
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اليت ميكن أن " احلماية الوظيفية"وأشار يف معرض حديثه إىل أن املقرر اخلاص اختار عن عمد عدم تناول  -٦٢
                           ً                       ً     اإلمكان ترك هذه املسألة جانبا  اآلن، فيلزم تناوهلا يوما  ما، وحىت إذا كان ب. متارسها منظمة دولية لصاحل موظفيها

 وما ٥٥املشار إليها يف الفقرة " التدخل اإلنساين"وهي ترتبط على أي حال مبسألة . وذلك على األقل يف التعليق
عنها بعبارة ، اليت يفضل االستعاضة "التدخل اإلنساين"وقال إنه يرى يف هذا الصدد أن عبارة . يليها من التقرير

، ال ميكن استخدامها إال لتعريف العمل الذي ميارسه اجملتمع الدويل، أو باألحرى املنظمات "العمل اإلنساين"
 .الدولية حلماية أشخاص أو سكان معرضني للخطر من خالل آليات منصوص عليها هلذا الغرض

ارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد ، اليت تنص على أن لدولة اجلنسية احلق يف مم٣وأضاف أن املادة  -٦٣
                                                           ً      ً                                 رعاياها أحلقت به دولة أخرى الضرر بطريقة غري مشروعة، تعلن مبدأ  مقبوال  بوجه عام وال تثري، فيما يبدو، أية 

 .مشكلة

يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، املنصوص " احلق" تنص على أن ٤ من املادة ١وأردف يقول إن الفقرة  -٦٤
يف حالة حدوث انتهاك خطري لقاعدة من القواعد اآلمرة، ما عدا يف "      ً        ًواجبا  قانونيا "، يصبح ٣ة عليه يف املاد

                  ً                                                       وقال إنه يؤيد كليا ، بشأن هذه النقطة، احلجج اليت قدمها املقرر اخلاص يف الفقرات . ٢احلاالت املدرجة يف الفقرة 
لى الدولة واجب محاية مواطنيها عندما تنتهك             ً                        فيبدو له فعال  أن من البديهي أن يكون ع.  من تقريره٩٣ إىل ٨٨

 .                      ً     ً        حقوقهم األساسية انتهاكا  خطريا  يف اخلارج

 .                 ً                                                         واختتم حديثه قائال  إن تلك هي أهم تعليقاته األولية على مشاريع املواد قيد البحث -٦٥

 يف إفساح  قال إن التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص له، على أي حال، قيمة كبرية تتمثلالسيد كاتيكا -٦٦
ويكفي، .                                                  ً                                     اجملال للتفكري يف مسألة مثرية للجدل يعود تعقيدها جزئيا  إىل عالقتها مبسؤولية الدول وحقوق اإلنسان

وأعرب عن أمله يف أن تسهم أعمال .  من التقرير٤٣لقياس مدى هذا التعقيد، الرجوع إىل السرد الوارد يف الفقرة 
وذكر أنه مهما كانت التجاوزات اليت ميكن أن تؤدي إليها .  الدويلاللجنة يف جعل هذه املسائل أوضح للمجتمع

احلماية الدبلوماسية، فإن حسناهتا تتجاوز، بوضوح، سيئاهتا، وأن هذا املبدأ مل يبطله تطور قانون حقوق اإلنسان، 
ستثمار، وذلك خاصة وأنه ال توجد صكوك دولية حتمي حقوق األفراد يف اخلارج، باستثناء تلك املتعلقة مبجال اال

                 ً                                                   وهناك احتمال أيضا  ألن تأخذ الدول احلماية الدبلوماسية مأخذ اجلد أكثر من . كما أشار املقرر اخلاص حبق
 .الشكاوى اليت يقدمها بصورة انفرادية األفراد إىل هيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان

، وإن كان يعتقد أن ١مضمون املادة    ّ                             ً                          وعل ق على مشاريع املواد نفسها قائال  إنه يوافق بصورة عامة على  -٦٧
 وأنه ينبغي ١وهو يرى أنه ال حمل هلذه املسألة يف املادة .  منها تبالغ يف التأكيد على محاية غري املواطنني٢الفقرة 

 فإذا مل": احلماية الوظيفية "ويف املقابل، فإنه يشاطر السيد رودريغيس ثيدينيو رأيه املتعلق ب. تناوهلا يف مرحلة الحقة
 . اليت تعرف نطاق املوضوع، فقد يكون من الصعب العودة إليها فيما بعد١يتم تناول هذه املسألة يف املادة 
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 من التقرير، فإن ٤٨فكما ذكر املقرر اخلاص يف الفقرة .  هي أكثر املواد إثارة للنقد٢وأضاف أن املادة  -٦٨
. ر اللجوء التعسفي إىل القوة هي، لألسف، كثرية للغايةاحلاالت اليت استخدمت فيها محاية املواطنني كذريعة لتربي

، ١٩٠٢وأكثر األمثلة املؤملة هو بال شك ذلك املتعلق بالتدابري اليت اختذهتا إيطاليا وأملانيا وبريطانيا العظمى يف عام 
حاول احلد من صحيح أن املقرر اخلاص . )١٢(                         ً                                  ضد فرتويال اليت مل تسدد ديونا  تعاقدية مستحقة لرعايا تلك البلدان

إذا تعرضوا خلطر داهم �إلنقاذ املواطنني "نطاق هذه املادة من خالل النص على أنه ال ميكن اللجوء إىل القوة إال 
ولكن استخدام القوة كما يعرف اجلميع، حمظور مبوجب ميثاق األمم املتحدة، باستثناء حالة ". �يهدد أشخاصهم

، وسيكون من األمور اخلطرة أن تضفي اللجنة على هذا احلق ٥١ة الدفاع عن النفس املنصوص عليها يف املاد
وباإلمجال، يبدو أن من األفضل حذف . بأي شكل من األشكال ألغراض احلماية الدبلوماسية" طابع الشرعية"

 .هذه املادة اليت ال حمل هلا يف مثل هذا املشروع

ئل إنه ينبغي ترك حق ممارسة احلماية الدبلوماسية إىل                    ً           ، قال إنه يؤيد أيضا  الرأي القا٣وفيما يتعلق باملادة  -٦٩
 .ولذلك فإن هذه املادة تبدو له مقبولة. السلطة التقديرية للدول

، ٣فمن الطبيعي للغاية أن يتحول احلق الذي تنص عليه املادة : ٤وقال إن لديه حتفظات أكثر إزاء املادة  -٧٠
اآلمرة، إىل واجب، وأنه ينبغي على األقل أن يوضح يف التعليق يف حالة حدوث انتهاك خطري لقاعدة من القواعد 

 ).أ(٢الواردة يف الفقرة " ستعرض للخطر بشكل كبري املصاحل العليا لشعبها"املقصود بعبارة 

، اللذين وجدمها أعضاء اللجنة مقبولني بوجه ٣ و١ويف اخلتام، رأى أنه ينبغي إحالة مشروعي املادتني  -٧١
 . ألنه ال حمل هلما يف املشروع٤ و٢لصياغة وأن من األفضل حذف املادتني عام، إىل جلنة ا

 رأى أن من غري املفيد العودة إىل نظرية احلماية الدبلوماسية اليت أثارت يف السابق مناقشات السيد هافنر -٧٢
لذلك قال إنه و. )١٣(مسهبة عند تقدمي التقرير األويل للمقرر اخلاص السابق عن املوضوع يف الدورة اخلمسني

                                                                               ً             سريكز يف حديثه على التقرير قيد البحث الذي اعتمد فيه املقرر اخلاص احلايل، حلسن احلظ، هنجا  أكثر واقعية 
 .      ً                                                                                 وعمليا  أكثر باملقارنة بتقرير سلفه، وذلك ألنه يستند إىل سلسلة من الوثائق واملعطيات الوقائعية

فيحق لدولة أن تقدم مطالبة :                   ً هي فكرة واضحة جدا ١دة وقال إن الفكرة األساسية املعرب عنها يف املا -٧٣
إىل دولة أخرى بشأن فعل غري مشروع ارتكبته هذه األخرية حىت لو مل يكن الضرر الذي تسبب فيه هذا الفعل غري 

ومن الواضح أن هذا املفهوم ناجم عن االفتراض بأن الدولة هي كيان، . املشروع قد حلق هبا هي بل بأحد رعاياها
                                  ً                       والصلة مبسؤولية الدول صلة واضحة جدا ، مما يسمح باستخدام بعض .                ً         ي كل، يشمل أيضا  مواطنيهاوه

                                                        

  .   ٢٢٨                           من النص اإلنكليزي، الفقرة    ٢١٧-   ٢١٦                ، اجمللد الثاين، ص     ١٩٥٦      حولية      انظر   )  ١٢ (

 .٢، احلاشية ٢٦١٧ظر اجللسة ان )١٣(
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االستعارات املصطلحية أو يستلزم، يف مجيع األحوال، تنسيق املصطلحات املستخدمة يف هذين اجملالني على النحو 
 .الذي لفت االنتباه إليه كل من السيد بيليه والسيد تومكا

، أو على األصح بالتعليق عليها الذي قدمه املقرر اخلاص، تساءل عما إذا مل يكن ١علق باملادة وفيما يت -٧٤
 من ٥ من التقرير اليت تشري إىل محاية مصاحل الرعايا املنصوص عليها يف املادة ٣٦هناك قدر من التناقض بني الفقرة 

Dunnف الذي وضعه  اليت تورد التعري٤٣اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، والفقرة 
والذي يفيد بأنه ينبغي أال  )١٤(

                                ً                                                                  يكون بإمكان احلكومات أن تتخذ إجراء  بالنيابة عن رعاياها إال إذا تذرعت هذه الدول بالتزام دويل وكان هذا 
ومن الواضح أن هذا التعريف تعريف أضيق من التعريف الذي . اإلجراء يتعلق باحلماية باملعىن التقين للمصطلح

 .تفاقية، وقال إنه يأمل أن يتم توضيح هذه النقطةوضعته اال

         ً     ً                                                             تثري عددا  حمددا  من املشكالت املهمة اليت ال ميكن للجنة أن تتجنبها إىل ما هناية، كما ٢وقال إن املادة  -٧٥
شاكل                          ً     ً                        وإن املقرر اخلاص يستحق قدرا  كبريا  من الثناء لتصديه هلذه امل. أشار إىل ذلك العديد من املتحدثني اآلخرين

                                 ُ                                           ً                 ومع ذلك، ال ميكن للمرء أن يتصور أن ت منح الدول، يف إطار احلماية الدبلوماسية، أسسا  قانونية تسمح هلا .    ًمعا 
 من ميثاق األمم ٥١باللجوء إىل استخدام القوة خارج احلالة الوحيدة للدفاع عن النفس املنصوص عليها يف املادة 

                                 ً                      ع عن النفس إىل درجة يشمل معها أيضا  محاية مواطين دولة ما يف فال ميكن توسيع نطاق مفهوم الدفا. املتحدة
ولكن هل من املعقول . وإن الكل على علم باحلالة املؤسفة للرهائن احملتجزين يف الوقت احلاضر يف الفلبني. اخلارج

ن الوضع؟ االعتقاد بأن منح الدول اليت هم من رعاياها حق التدخل بالقوة إلطالق سراحهم، هو إجراء سيحسن م
فذلك يعين السماح لدولة اجلنسية بالتصرف ضد إرادة دولة اإلقليم مع احتمال التسبب يف نزاع بني الدول 

 من التقرير الذي يفيد ٥٩وهلذا السبب فإنه ال ميكن أن يؤيد الرأي املعرب عنه يف هناية الفقرة . وتصاعد العنف
                                             ً    امة هو أكثر حكمة، على أن تفرض قيود صارمة، بدال  من بأن اإلقرار بوجود هذا احلق من منظور السياسة الع

جتاهل وجوده، الذي يسمح للدول بأن تلجأ إىل احلجج التقليدية لتأييد إعطاء حق واسع النطاق للتدخل، األمر 
                 ً                                       وقال إنه يشك أيضا  يف أن مثل هذه األنشطة تدخل يف إطار أفعال . الذي سيؤدي إىل مزيد من إساءة االستعمال

ّ     ية الدبلوماسية، وذلك على األقل على النحو الذي عر فها احلما                                               Dunn ؛ وبإجياز، قال إنه يؤيد رأي املتحدثني
السابقني واملقررين اخلاصني السابقني الذي يفيد بأنه ال ميكن للحماية الدبلوماسية، يف أي حال من األحوال، أن 

 . حمل يف املشروع٢لذلك فليس للمادة و. تستتبع اللجوء إىل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها

 املستخدمة يف النص unlawfully injured                          ً       ، قال إنه يود أن توضح جيدا  عبارة ٣وفيما يتعلق باملادة  -٧٦
                   ً                    ، حىت وإن كانت، وفقا  للتعليق، تشري، فيما ) يف النص الفرنسيunlawfullyمل تترجم كلمة (األصلي اإلنكليزي 

ورمبا كان من غري املناسب االحتفاظ باجلملة .  غري مشروع مبوجب القانون الدويليبدو، إىل ضرر جنم عن فعل
الثانية اليت يشار فيها إىل أن احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية له طابع تقديري، ألنه ميكن للبعض االحتجاج بأن 

                                                        

 .٢٠-١٨، ص )٦، احلاشية ٢٦١٧اجللسة (، املرجع السابق Dunnانظر  )١٤(
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    ً                    ً   ريعا  جيعل هذا احلق التزاما  يف مثل هذه الصياغة حترم الدول من إمكانية أن تعتمد، على املستوى الداخلي، تش
والواقع أن الدولة املوجهة إليها أصابع االهتام هي اليت تكون ملزمة، باألحرى، بأن تقبل، من . حاالت حمددة

وليس من . خالل نظام احلماية الدبلوماسية أن توجه إليها دولة أخرى طلب تعويض عن ضرر حلق مبواطنيها
القة القائمة بني دولة اجلنسية ورعاياها؛ فاملهم هو حتديد الشروط اليت ميكن                    ً        الضروري التوقف طويال  عند الع

 . مبوجبها للدولة مقدمة الطلب أن حتتج باحلماية الدبلوماسية

، وإنه ينبغي، كما أكد متحدثون سابقون، التمييز بني ٤                  ًُ                         وقال إن لديه شكوكا   فيما يتعلق بفائدة املادة  -٧٧
وقال إن السيد . دبلوماسية ألن اخللط بينهما قد يثري من املشاكل أكثر مما حيل منهاحقوق اإلنسان واحلماية ال

ما مل يكن "                 ً                                                 ً       َّ            تومكا تساءل سابقا  عن معىن القواعد اآلمرة يف هذا السياق، لكنه يود أيضا  أن يوض ح معىن عبارة 
ية قانونية أو بإمكانية مادية؟ وإذا فهل يتعلق األمر بإمكان. ١الواردة يف بداية الفقرة "      ً         قادرا  على تقدمي[...] 

                                           ً                                                 كانت االنتهاكات املرتكبة هي انتهاكات خطرية حقا ، فهل يكون باإلمكان تطبيق احلماية الدبلوماسية حىت يف 
حالة وجود سبل انتصاف أمام هيئة قضائية أو حمكمة دولية خمتصة؟ وبالطبع، قد يؤثر ذلك على مسألة استنفاد 

.  لكن ما يهم يف حالة االنتهاكات اخلطرية هو بالطبع التمكن من اختاذ إجراء عاجلسبل االنتصاف الداخلية،
 .  ال تقدم، فيما يبدو، عناصر مفيدة للغاية٤                                   ً                          وباستثناء هذا اجلانب الذي يستحق قدرا  أكرب من التفكري، فإن املادة 

 ال غري إىل جلنة ٣ و١ادتني ولذلك فإنه يشاطر املتحدثني السابقني رأيهم القائل بإحالة مشروعي امل -٧٨
 . الصياغة

٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦١٩جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١١، اخلميسيوم 

 موريس كامتوالسيد   :الرئيس

 -السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بامبو :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس  سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،تشيفوندا، السيد بايينا 

ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو،  السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، 
از، السيد هافنر، السيد  أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممت�السيد كاتيكا، السيد كانديويت، السيد كوسوما 

 .هي

 ــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )تابع(التقرير األول للمقرر اخلاص 

 قال إن املشكلة األوىل فيما يتعلق مبشاريع املواد املقترحة يف التقرير األول للمقرر اخلاص السيد غالتسكي -١
A/CN.4/506)و (Add.1 وهناك ثالثة هنج ميكن اتباعها إزاء مفهوم . ١ هي نطاقها على النحو الوارد يف املادة

اليت توفرها " احلماية اليومية"بأنه ) ٢٦١٧اجللسة (النهج األول الذي وصفه السيد سيما . احلماية الدبلوماسية
غري أنه قد ذكره بسبب املالحظات اليت .  ألغراض اللجنة                                              ً    ًالبعثات الدبلوماسية واملكاتب القنصلية يعترب ضيقا  جدا 

أبداها املقرر اخلاص خبصوص دساتري بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، مبا يف ذلك بولندا، اليت أعلنت حق 
ة غري أنه بالنظر إىل عدم وجود قواعد تنظيمية داخلي. الرعايا يف احلصول على محاية دوهلم عند وجودهم يف اخلارج

املمكنة وكذلك املمارسة القائمة السابقة للدستور، فإنه خيشى أن يفهم " سبل االنتصاف احمللية"أخرى فيما خيص 
 ".باحلماية اليومية"                    ً     ً                         االتفاق الدستوري فهما  ضيقا  للغاية مبعىن أنه يتصل فقط 

ن احلماية الدبلوماسية، كما ، حيث ميكن أن تقتر١ويبني النهج الثاين إزاء احلماية الدبلوماسية يف املادة  -٢
وستكون هناك .                   ً                                 ، مبفهوم أوسع نطاقا  فيما يتعلق جبواز مقبولية املطالبات)اجللسة نفسها(أوصى السيد بروانلي 

وميكن حتسني صياغة املادة بتعديلها على حنو يتوافق . يف مثل هذه احلالة" إجراءات"حاجة إىل تفسري مالئم لكلمة 

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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فعل غري " املشروع بشأن مسؤولية الدول؛ وقد أثريت بالفعل يف هذا السياق عبارة مع الصيغة املستخدمة يف
 .)٢("           ً        مشروع دوليا  أو تقصري

                         ً                               ً                       ، اقترح املقرر اخلاص تعريفا  ونطاق تطبيق للمشروع أوسع نطاقا  وأكثر خماطرة، مبا يف ذلك ٢ويف املادة  -٣
، قضت حمكمة العدل الدولية مافروماتيسويف قضية ". تاإلجراءا"مبعىن " التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا"

إىل اإلجراءات الدبلوماسية أو "الدائمة بأن الطريقة الصحيحة ملمارسة أي دولة للحماية الدبلوماسية هي اللجوء 
 من تقريره بأن التهديد ٥٥واعترف املقرر اخلاص يف الفقرة ]. ١٢انظر الصفحة " [اإلجراءات القانونية الدولية

استعمال القوة أو استعماهلا يف ممارسة احلماية الدبلوماسية ال ميكن تربيره إال إذا أمكن إثبات أنه دفاع عن ب
، فإن احلق يف الدفاع عن النفس واحلق يف استعمال )٢٦١٧اجللسة (غري أنه كما أشار السيد إيكونوميدس . النفس

وبالنظر إىل األمهية .                  ً              بعبارة خمتصرة جدا  وضيقة النطاق           ً                                     القوة دفاعا  عن النفس قد وردا يف ميثاق األمم املتحدة
القصوى ملبدأ حظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف القانون الدويل املعاصر، ينبغي عدم التفكري يف منح أي 

 تندرج ٢ة ومسألة التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف احلاالت املنصوص عليها يف املاد. استثناءات إضافية
وهو يف هذا اخلصوص يقدر .                                    ً                               بالفعل يف نطاق موضوع آخر أكثر تعقيدا  وهو احلق يف التدخل ألغراض إنسانية

 . حماولة املقرر اخلاص التقدم يف اجتاه التطوير التدرجيي للقانون

لى تدوين                           ً          يف قوله إنه ينبغي للجنة أوال  أن تركز ع) اجللسة نفسها(غري أن السيد تومكا كان على حق  -٤
القانون الدويل القائم وأن تترك األمور املتعلقة بالتدخل لألغراض اإلنسانية باإلضافة إىل إمكانية استعمال القوة 

ذلك أن مفهوم التدخل ألغراض إنسانية ال يزال موضع تشكك سواء من حيث . خارج نطاق احلماية الدبلوماسية
 من تقريره، إن مسألة إقرار القانون ٦٠اص نفسه قال، يف الفقرة النظرية أو من حيث التطبيق كما أن املقرر اخل

 .الدويل حلق التدخل باستعمال القوة لألغراض اإلنسانية تندرج خارج نطاق الدراسة احلالية

                        ً                                                ، يبدو أن الوقت مبكر جدا  للتوصل إىل استنتاجات قاطعة بشأن نطاق وطبيعة احلق ٣وفيما يتعلق باملادة  -٥
وميكن توسيع السلطة التقديرية للدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية مبا يتجاوز احلدود . دبلوماسيةيف احلماية ال

وهذا هو املكان الصحيح للتعبري .  عندما ترتبط على وجه احلصر بانتهاك خطري لقاعدة آمرة٤املوضوعة يف املادة 
وملا كانت مسألة احلماية ".                     ًرة حقوق اإلنسان دوليا مذهب مناص"عن الظاهرة الناشئة اليت وصفها السيد بيليه بأهنا 

                         ً      ً                                                                   الدبلوماسية ترتبط ارتباطا  وثيقا  جبنسية األشخاص الطبيعيني، جيدر أن توضع يف االعتبار أن الطبيعة القانونية 
ة                     ً     ً                                                                 للجنسية قد تغريت تغريا  كبريا  يف العقود األخرية، من حق تنفرد به الدولة إىل حق من حقوق اإلنسان األصلي

وقد انعكست على النحو الواجب يف مشروع املواد املتعلق جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة . للفرد
وبالتايل، ينبغي إعادة النظر يف مسألة حق رعايا دولة . )٣(الدول الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني

                                                        

، ٢٥٦٢، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٨حولية ( اليت اقترحتها جلنة الصياغة يف القراءة الثانية ٣انظر املادة  )٢(
 ).٧٤ و٧٢الفقرتان 

 .٤٧، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية  )٣(
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     ً     وأخريا  قال . يص السلطة التقديرية للدول يف ممارسة هذا احلقمعينة يف احلصول على محايتها الدبلوماسية بغرض تقل
 . إنه يتفق مع رأي السيد هافنر بشأن ضرورة أن يظل العنوان بصيغته الراهنة

 أعرب عن ترحيبه بتشديد املقرر اخلاص على تعزيز دعم حقوق اإلنسان واألمهية السيد روزنستوك -٦
وقد اعترف املقرر اخلاص بأنه على الرغم من حدوث أوجه حتسن . الدويلاملتزايدة اليت توىل للفرد على املستوى 

ملحوظ يف ميدان حقوق اإلنسان واملكانة الدولية للفرد، فإن هناك حاجة إىل املساعدة من أداة احلماية 
 توجد     ً                       وفضال  عن ذلك، فإن الدولة اليت.                               ً                 وبالطبع، فإن املوضوع يتضمن أيضا  األشخاص االعتباريني. الدبلوماسية

يف وضع ميكنها من تأكيد احلماية الدبلوماسية قد ال تكون الدولة الوحيدة اليت توجد يف وضع ميكنها من اختاذ 
 .٤إجراء، وهذا أمر قد يصبح أكثر حساسية عندما تنتقل اللجنة إىل النظر يف املادة 

 وما إذا كان ينبغي ذكر كلمة ١وخبصوص مسألة ما إذا كان ينبغي اإلبقاء على الفقرة الثانية من املادة  -٧
من شأهنا أن تثري شواغل " إجراءات"وهو ال يعتقد أن كلمة . ، قال إهنا أمور تقررها جلنة الصياغة"تقصري"

 .ميتافيزيقية

األوىل هي ما إذا كانت تغطي املسائل املوضوعية اليت ينبغي للجنة أن . ٢وتنشأ مسألتان فيما خيص املادة  -٨
وبصدد النقطة . ا بشأن احلماية الدبلوماسية، وتتعلق األخرى جبدارة املشروع بصيغته املقدمةتدرجها يف أعماهل

األخرية، يعتقد أن املقرر اخلاص كان على صواب من منظور القانون وفيما يتعلق بوجهة النظر اليت تتخذها الدول 
                                ً    ة باعتبار أهنا حتمل يف ثناياها قدرا  من واإلشارات إىل بعثات اإلنقاذ النموذجي. إذا تعرضت حياة رعاياها للخطر

كما أن الدفاع عن احلكام املستبدين الذين يشتبه يف انغماسهم باالجتار باملخدرات ومضايقة . التنازل ليست مقنعة
واملسألة اليت قد يكون من . ٢العاملني العسكريني الذين يوجدون يف بلد آخر ال يشكل حجة مقنعة ملعارضة املادة 

                                                              ً                              لتوصل إىل اتفاق بشأهنا هي أن مدى احلق يف استعمال القوة ال يعترب أمرا  من األمور اليت يلزم أو يفيد أن السهل ا
 باعتبار أهنا ٢وقال إنه ينضم ألولئك الذين حيبذون حذف املادة . تبت فيه اللجنة يف سياق املوضوع حمل املناقشة

 . خترج عن جمال اهتمام اللجنة

، ٤وهو يتعاطف مع ما حياول املقرر اخلاص حتقيقه يف املادة . أي مشاكل موضوعية ٣وال تطرح املادة  -٩
 -لكنه عند إضافة مجيع التقييدات . أي الضغط على الدول حلماية حقوق رعاياها بقدر أكرب من القوة واحلماس

نبغي للدول القيام هبذا ي" يصل املرء إىل صيغة قريبة الشبه من عبارة مثل -وبصراحة فهي الزمة كلها على ما يبدو 
ورمبا تكون ديباجة أو تصريح أو معاهدة توجه الدول حنو االجتاه الصحيح دون خلق املزيد من ". أو بذلك

املصاعب وااللتباس طريقة مناسبة ملعاجلة املشكلة واالستجابة للجهود اجلبارة املبذولة لتشجيع الدول على القيام 
هة يف وضع تعريف مفيد النتهاك جسيم لقاعدة آمرة تعترب من بني األسباب اليت واملشاكل املواج. مبزيد من اجلهود

 إىل جلنة الصياغة أو إىل ٤وقال إنه لن يعترض على إحالة املادة . تدعو إىل التردد يف جتاوز مثل هذا النهج املتواضع
 . فريق عامل غري رمسي، لكنه لن يصر على القيام بذلك



 

-119- 

بدى جبالء أن معظم القوانني القائمة يف ميدان القانون موضع البحث تراث مستمد  قال إنه يتالسيد آدو -١٠
وقد ظهر إىل حيز الوجود قدر . من اجملتمع الدويل السابق عندما كان اجملتمع الدويل أصغر بكثري من يومنا هذا

مريكا الشمالية فيما يتعلق كبري من القانون الدويل فيما خيص احلماية الدبلوماسية عندما انتشرت أفكار أوروبا وأ
 . بامليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية وانتقلت إىل بقاع أخرى من العامل

ومها حتتويان على أحكام ال تندرج ضمن نطاق والية . ٤ و٢وقد جتاوز املقرر اخلاص احلد يف املادتني  -١١
 .اللجنة وهو لن يأسف حلذفهما

اجة إىل قواعد فيما خيص احلماية الدبلوماسية، وهو موضوع له أمهية بالغة مث قال إنه يرى أن هناك ح -١٢
                     ً      ً                                          واملوضوع يرتبط ارتباطا  وثيقا  مبسؤولية الدول كما أن اللجنة ال تزال تناقش . اليوم أكثر من أي وقت مضى

. د املناقشة                         ً            وتظهر الدولة املضرورة أيضا  يف املوضوع قي. مفهوم الدولة املضرورة فيما خيص مسؤولية الدول
                           ً                                                                       واجلنسية هي األخرى تعترب جانبا  من اجلوانب السائدة للحماية الدبلوماسية؛ والواقع أن االسم اآلخر الذي أطلق 

 .على احلماية الدبلوماسية هو جنسية املطالبات

 ومن الناحية األخرى،. ومضى يقول إنه عندما يوجه فعل غري مشروع ضد الدولة ال تثار مسألة اجلنسية -١٣
احلماية "فعند ارتكاب فعل غري مشروع ضد أحد رعايا الدولة املضرورة يكون للدولة املضرورة احلق يف 

ومن مث، فعندما يتعرض أحد رعايا دولة ملعاملة سيئة يف اخلارج على حنو يتعارض مع . جلميع رعاياها" الدبلوماسية
وقيامها أو عدم قيامها بذلك هو أمر متروك . الفةالقانون الدويل، ميكن للدولة أن تناقش قضيته مع الدولة املخ

وبالتايل، فإنه . وال يقع على الدولة املضرورة أي التزام مبقتضى القانون الدويل بالقيام بذلك. لتقديرها وحدها
 وكذلك ٨٧                               ً                                      ويف هذا الصدد، فإنه ال يوافق أيضا  على آراء املقرر اخلاص الواردة يف الفقرة . ٤يعترض على املادة 

 . على حذو هذه اآلراء غري مقبولة٤وحماولة صياغة املادة . )٤(٩٠ ع اآلراء اليت أبداها أورييغو فيكونا يف الفقرةم

وما إن تتبىن الدولة قضية رعاياها تصبح الدعوى دعوى الدولة املضرورة ذاهتا والسبب هو أنه بالرغم من  -١٤
                           ً                      لألفراد إلقامة دعاوى، وخصوصا  يف ميدان حقوق اإلنسان تكون اجتاه يف القانون الدويل ملنح سبل وصول حمدودة

 .                                  ً                                                   الدولية، فال يزال املبدأ العام ساريا  وهو أنه ال ميكن لألفراد إقامة أي دعوى دولية ومواصلتها

ولذلك فإنه متردد بعض . يف القانون الدويل على رعاياها" احلماية الدبلوماسية"ويقتصر حق الدولة يف  -١٥
. إذ إن منح احلماية الدبلوماسية لغري الرعايا يتناىف مع هذا املبدأ األساسي: ١ من املادة ٢لفقرة الشيء بشأن ا
                   ً  وهو حكم سيسبب قدرا  ٨، جيوز القيام بذلك يف ظروف استثنائية تنص عليها املادة ١ من املادة ٢     ً        ووفقا  للفقرة 

 فإنه يعترض على إرساهلا إىل جلنة الصياغة إىل أن ٨ ختضع للمادة ١ من املادة ٢ومبا أن الفقرة .     ً        كبريا  من اجلدل
 من ١غري أنه ميكن إحالة الفقرة . ١ من املادة ٢           ً             سيتعني أيضا  حذف الفقرة ٨وإذا حذفت املادة . ٨تناقش املادة 

 . إىل جلنة الصياغة١املادة 

                                                        

 .١٤، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٤(
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ماية الدبلوماسية، فليس من                               ً                                  ومبا أن انعدام اجلنسية يعترب نفيا  للجنسية واجلنسية تعترب األساس ملنح احل -١٦
فهل ميكن ألي .                                      ً                                  الواضح كيف ميكن للمشروع أن يستوعب حكما  بشأن األشخاص أو الالجئني عدميي اجلنسية

دولة أن تضع عباءة احلماية الدبلوماسية حول شخص أو الجئ عدمي اجلنسية كي تتبىن قضية هذا الشخص؟ وهل 
لدولة حق املثول أمام احملكمة؟ وهل تعترب اإلقامة القانونية أو الرابطة متنح حمكمة دولية يف قضية من هذا القبيل ا

            ً      ً                                                            ً                        الفعلية أمرا  كافيا  كبدائل لشرط اجلنسية؟ وملا كان احلق يف احلماية الدبلوماسية مقصورا  على رعايا الدولة، تنشأ 
ّ         مسألة ما الذي يعر ف اجلنسية  .يل أي صلة هبذه املسألةوهذا أمر يقرره القانون احمللي؛ وليس للقانون الدو.                 

بعدم إرسال أي شيء إىل جلنة الصياغة أو ضرورة ) ٢٦١٨اجللسة (وقال إنه ال يتفق مع قول السيد بيليه  -١٧
 .مراجعة التقرير بأكمله

 قال إنه مما ال شك فيه أن احلماية الدبلوماسية قد أسيء استخدامها يف أحيان كثرية وأن الدول السيد هي -١٨
لكنه ما دامت االستعاضة عنها بسبل انتصاف أفضل ممكنة فيجب اإلبقاء . د يف وضع أفضل ملمارستهااألقوى توج

 .وعلى أي حال فإن مزاياها تفوق مثالبها. عليها ألن هناك حاجة ماسة إليها

    ً                فأوال  قيل إن األجانب، .                                                      ً           وهناك عدة نقاط يف مقدمة الفصل األول للتقرير تتطلب مزيدا  من التوضيح -١٩
ويصدق هذا القول عندما . أهنم شأن املواطنني، يتمتعون حبقوق جملرد كوهنم كائنات بشرية وليس حبكم اجلنسيةش

ومبا أن وضع الفرد يف القانون الدويل موضع أخذ ورد، فإن سبل . يعامل األجنيب كمواطن له حقوق دولية
ولة هي العامل املهيمن يف العالقات الدولية، ومن الناحية األخرى، فحيث إن الد. االنتصاف املتاحة للفرد حمدودة

 .جيب أن يكون سبيل االنتصاف الذي تكفله أجنع السبل

      ً                                                                                  وثانيا ، هناك سؤال ذو صلة وهو ما إذا كان بإمكان األجنيب الذي يتمتع ببعض احلقوق مبوجب القانون  -٢٠
ل أنه إذا كان سبيل االنتصاف املتاح واإلجابة على هذا السؤا. الدويل أن يدافع عن نفسه عند وجوده يف اخلارج

 .له مقيد، يترك للدولة اليت حيمل جنسيتها تويل املطالبة حبقه والتصرف بالنيابة عنه

      ً                                                                                       وثالثا ، تعترب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واإلعالن املتعلق حبقوق  -٢١
، أمثلة ٢٨ و٢٧، املشار إليهما يف الفقرتني )٥(طين البلد الذي يعيشون فيهاإلنسان لألفراد الذين ليسوا من موا

وخبصوص األجانب، فربغم . رائعة توضح احلقيقة الصارخة وهي أن الدول ال تريد منح حقوق للعمال املهاجرين
فاعلة أنه قد يكون هلم حقوق مبوجب القانون الدويل بوصفهم كائنات بشرية، ال تتاح هلم أي سبل انتصاف 

وجلميع هذه األسباب، تظل احلماية . والسبيل الوحيد أمامهم هو طلب تدخل دوهلم. مبوجب القانون الدويل
 .الدبلوماسية أحد األدوات اهلامة لتوفري احلماية لرعايا أي دولة املقيمني يف اخلارج

                                                        

 .١٨املرجع نفسه، احلاشية  )٥(
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احلماية " أن مصطلح ، قال إن ما يدعو للدهشة تبني"إجراءات" ومعىن مصطلح ١وفيما يتعلق باملادة  -٢٢
وعلى النقيض من ذلك، فإن املقرر اخلاص السابق قد ". استعمال القوة" يشمل ٤٣الوارد يف الفقرة " الدبلوماسية

 أن الدول ال ميكنها اللجوء إىل التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف )٦( من تقريره األويل١١أكد يف الفقرة 
 .ممارستها احلماية الدبلوماسية

، قال إنه يشاطر رأي األعضاء اآلخرين ومفاده أن إضفاء الصبغة القانونية على استعمال ٢وبصدد املادة  -٢٣
وتندرج املسألة خارج نطاق . القوة إلنفاذ احلماية الدبلوماسية يتناقض مع املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة

، فبالنظر إىل أوجه عدم اليقني وندرة ممارسة الدول، ٤ادة وباإلشارة إىل امل. والية اللجنة خبصوص هذا املوضوع
 .فإن من األفضل عدم تناول املشكلة اليت ليست هلا أي صلة وثيقة باملوضوع حمل البحث

وقد استقر مصطلح .  إىل جلنة الصياغة٣ و١وقال إنه يتفق مع الرأي القائل بأن من املمكن إحالة املادتني  -٢٤
غري أن من الالزم فيما . منذ وقت طويل ولذلك ينبغي أن يبقى العنوان كما هو دون تغيري" ةاحلماية الدبلوماسي"

يبدو توضيح الفارق بني احلماية الدبلوماسية وبعض أشكال احلماية املمنوحة للعاملني يف السلكني الدبلوماسي 
يينا للعالقات القنصلية، سواء يف الفرع والقنصلي املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية ف

 .التمهيدي أو يف حاشية

 وله - قال إن التقرير األول للمقرر اخلاص رائع يف أبعاده لكن املرء قد يتساءل  تشيفوندا-السيد بامبو  -٢٥
. ارضني عما إذا كان التقرير قد أفلح يف التوفيق بني معياري الكم والكيف املتع-عذر مشروع يف هذا التساؤل 

وكرس . وخبصوص اهليكل، قال إن ما يدعو إىل الدهشة مالحظة أن التقرير ال يبدأ مبقدمة واحدة وإمنا مبقدمتني
معظم التقرير لثماين مشاريع مواد والتعليقات املسهبة عليها اليت استهدفت تناول مضمون املوضوع، لكنها 

. ير بشرت مبقدمة يبحث فيها تاريخ ونطاق املوضوعمن التقر) أ(٩فالفقرة . تعرضت له فقط يف أغلب األحيان
واالفتراض هو أن املوضوع مألوف للجميع . غري أن النبذة التارخيية اقتصرت على الفترة ما بني احلربني العامليتني

                                  ً                                                              وهو افتراض حتيطه كثري من الشكوك نظرا  للصعوبات اليت شهدهتا بعض الدول يف التمييز بني احلماية الدبلوماسية 
وحتوم شكوك فيما إذا كان التقرير سيساعد اللجنة السادسة بأن ييسر االطالع . ومحاية املوظفني الدبلوماسيني

 .على املوضوع

وأضاف بقوله إن املقرر اخلاص احلايل، على خالف سلفه، يسعى إىل تقدمي حملة عامة عن احلماية  -٢٦
ادئ القانونية الوفرية املتعلقة بالعاملني واملوظفني يف املنظمات الدبلوماسية تستبعد منها احلماية الوظيفية وكذلك املب

كما أن هذه اللمحة املوجزة ال تلقي أي . الدولية اليت تندرج على الوجه الصحيح يف نطاق احلماية الدبلوماسية
   ً            عيا  وتلك النظم                                                                                ً    ضوء على السبب الذي يربر التناول املتطابق للنظم اليت يكون فيها اجملين عليه األساسي شخصا  طبي

 .                        ً         ًاليت يكون فيها الشخص شخصا  اعتباريا 

                                                        

 .٢املرجع نفسه، احلاشية  )٦(
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                                                             ً                     وهناك مشكلة أخرى وهي أن املقرر اخلاص على خالف سلفه اقترح، منحرفا  عن التصور الكالسيكي،  -٢٧
والواقع أنه ميكن أن يشكل انتهاك أي حق .      ً      ً                       ً       ً                  أساسا  جديدا  للمفهوم باعتباره نظاما  أساسيا  حلماية حقوق اإلنسان

ة من احلقوق أو احلريات األساسية لإلنسان أحد الظروف اليت ميكن فيها للدولة أن تتبىن قضية الفرد لكن أو حري
ويبدو أن من التهور بعض الشيء .                       ً               ً                  االنتهاك جيب أن يشكل فعال  غري مشروع دوليا  ينسب إىل دولة أخرى

 -  ً                           عا  بينما تتكون الفئة الثانية  وض- شخص من أشخاص القانون الدويل -استيعاب فئتني تشكل الفئة األوىل 
 . من نظام أو جمموعة من النظم-حقوق اإلنسان 

     ً                                                                                    وأخريا ، فإن موضوع احلماية الدبلوماسية سيظل غري ميسور املنال ألن النبذة التارخيية عن املوضوع كما  -٢٨
قشة للتطورات اليت حدثت وعدم وجود أي منا. أومئ من قبل تقتصر على الفترة الفاصلة ما بني احلربني العامليتني

.                               ً              أصبحت احلماية الدبلوماسية شيئا  ينتمي للماضي١٩٤٥                                 ً             بعد احلرب العاملية الثانية تعين ضمنا  أنه بعد عام 
شركة ، وإنترهاندل، ونوتيبومقضايا : والواقع أنه هناك جمموعة ذات شأن من السوابق القانونية الالحقة وهي

                         ً            اليت جيري النظر فيها حاليا  أمام حمكمة ديالو احلصر، ناهيك عن قضية ، على سبيل املثال الELSI، وبرشلونة
                                                          ً     ً                فلماذا مل يرد يف التقرير أي ذكر هلذه القضايا اليت أسهمت إسهاما  كبريا  يف ترسيخ املفهوم . العدل الدولية

بغي توضيح وصف التقليدي للحماية الدبلوماسية؟ وبالنظر إىل استمرار عالقة هذا املوضوع بالوقت الراهن، ين
 .   ً             ً              أوال  كنظام وثانيا  كقاعدة نظامية: ظواهر املوضوع من منظورين

واحلماية الدبلوماسية، إذا نظر إليها كنظام، تتضمن على األقل ثالث فئات رئيسية من اجلهات الفاعلة  -٢٩
وتربز الفئة . ليونالدول واملنظمات الدولية؛ واألفراد والعاملون االقتصاديون؛ والقضاة واحملكمون الدو: هي

ومن مث يوجد .                                                                            ً         األخرية الدور التقليدي يف احلماية الدبلوماسية بوصفها آلية لتسوية املنازعات سلميا  بني الدول
ذلك أنه يتعذر، . تضارب بني احلماية الدبلوماسية واستعمال القوة، ومها مفهومان ال يتوافقان مع بعضهما البعض

، وهي ٢وبالتايل ينبغي التخلي عن املادة .  نقيض للسلم يف خدمة السلمأو يكاد يتعذر، وضع صك على طريف
 .نقطة سيعود إليها فيما بعد

                                              ً     ً     ً                                     واحلماية الدبلوماسية بوصفها سيناريو تتأثر تأثريا  قويا  أيضا  بوجود مصاحل اقتصادية، األمر الذي يضفي  -٣٠
ويف هذا اخلصوص، فإن احلماية الدبلوماسية هلا . لة      ً                                                مضمونا  للمطالبة وميكن من تقييم األضرار اليت تطالب هبا الدو

 .نفس مضمون املسؤولية الدولية للدول

                                                         ّ                  ً               واحلماية الدبلوماسية من منظور كوهنا قاعدة تنظيمية هي أداة قي مة معترف هبا عامليا  تعمل على أساس  -٣١
ها ترفع مكانة شأن حملي إىل مرتبة قواعد مستقرة بالفعل وبالتايل تقتضي التقنني، وهي قواعد تنظم العملية ومبوجب

                    ً                                                                 ومتس هذه القواعد أيضا  الغرض من احلماية الدبلوماسية، أال وهي إعادة ترسيخ سيادة القانون يف . نزاع دويل
فهل هي جمرد . وتتعلق كال الفئتني من القواعد باإلجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية. النظام القانوين الدويل
ية؟ وهذا سؤال يثري مسألة أمهية التمييز الذي قام به املقرر اخلاص يف مشاريع املواد اليت اقترحها قواعد إجرائية ثانو

 .بني القواعد األولية والقواعد الثانوية
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           ً    حتمل عنوانا  ال ١   ً                            أوال  أهنا خلطت بني الفئات؛ فاملادة .  ثالثة نقائص٤ إىل ١وبوجه عام، تشوب املواد  -٣٢
 تركت القارئ يتلمس طريقه يف الظالم وسط جمموعة خمتلطة غري ٤ إىل ٢ن املواد من يعكس مضموهنا يف حني أ

 ٤ إىل ٢كما أن املواد . على مستوى اهليكل" التعريف"و" النطاق"      ً                  وثانيا ، ال يتطابق مفهوما . منظمة من الفئات
ّ                                       غري املعر فة، األمر الذي يفسر إىل حد ما عدم توافقه" اإلجراءات"تستند إىل فكرة  ا مع القانون الدويل العام ومع       

 .طبيعة وروح احلماية الدبلوماسية

     ُ    وقد ك لفت .  يف االبتكار- وإن كانت يف االجتاه اخلاطئ -      ً                                وثالثا ، توحي مشاريع املواد برغبة حممودة  -٣٣
ائد عن احلد                                                              َّ                          اللجنة مبهمة العمل يف سبيل التطوير التدرجيي للقانون الدويل ومل تكل ف مبهمة القيام بالتطوير الز
ٍ                                                             للقانون الدويل، وهو أمر مساو  خلطوة تقهقر إىل الوراء تقود النظام القانوين الدويل إىل أرض جمهولة  ٢واملادة .                           
وخبصوص  .         ً      ً                                                                ًتعترب مثاال  واضحا  هلذا اخلطر وهي لألسباب اليت ذكرها من قبل أعضاء آخرون غري مقبولة متاما 

                                               ً               ها بني التعريف والنطاق، يصعب قبوهلا هي األخرى نظرا  ملعاجلتها ملسألة      ً       ، فضال  عن خلط١التفاصيل قال إن املادة 
وفيما يتعلق حبشد احلماية الدبلوماسية، ميكن أن يربز . الضرر الذي يلحق باألشخاص واملمتلكات من نفس املنطلق

 ٣تناقض بني املادتني وهناك . أحدمها بصورة مستقلة عن اآلخر، األمر الذي جيرد احلماية من طبيعتها الدبلوماسية
                                           ً                                   ً                   من حيث أنه إذا كانت احلماية الدبلوماسية حقا  للدولة أو للفرد فال ميكن أن تكون حقا  للمجتمع الدويل أو ٤و

 .أن توضع يف خدمة اجملتمع الدويل

وجلميع هذه األسباب، فإنه يرى أن مشاريع املواد األربعة األوىل ليست جاهزة إلحالتها إىل جلنة  -٣٤
والواقع أن األوان مل يكن قد حان بعد كي يقدم املقرر اخلاص مشاريع مواد خبصوص موضوع يزعم أنه . غةالصيا

وبعد ذلك فقط رمبا . وحتديد معامل املوضوع يقتضي إجراء مشاورات غري رمسية. مألوف لكن معامله مل حتدد بعد
 .يكون من املناسب وضع مشروع تقرير أويل

ن التقرير األول للمقرر اخلاص واملقترحات املتعلقة مبشاريع املواد الواردة فيه يوفر قال إالسيد كانديويت  -٣٥
وجيب على اللجنة لدى تناول مسألة احلماية الدبلوماسية أن تراعي بعض االفتراضات اليت .      ً      ً         أساسا  حافزا  للمناقشة

ى هنج يستند إىل القانون العريف؛ وتقنني أرسيت بالفعل يف مناقشتها العامة ويف األفرقة العاملة أال وهي اإلبقاء عل
القواعد الثانوية للقانون الدويل ذات الصلة باحلماية الدبلوماسية، دون جتنب النظر يف القواعد األولية شريطة أن 
                                                                                ً        ً         تكون مفيدة يف توضيح بعض جوانب املوضوع؛ واعتبار احلماية الدبلوماسية يف املقام األول حقا  تقديريا  للدولة؛ 

 . ً                                                                      ا  مراعاة تزايد االعتراف حبقوق الفرد ومحايتها يف النظام القانوين الدويل املعاصروأخري

وخبصوص املقدمة يف الفصل األول من التقرير، قال إنه يتفق مع رأي املقرر اخلاص بأن االفتراض الذي  -٣٦
                  ً         عايا الدولة إضرارا  بالدولة يقوم عليه حق الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، ومبوجبه يشكل اإلضرار بأحد ر

ذاهتا، األمر الذي خيوهلا احلق يف رفع دعوى بالنيابة عن الفرد وكذلك االفتراض الذي وضعته حمكمة العدل الدولية 
 . يعترب وسيلة انتصاف قانونية مفيدة ال تستحق االنتقادات اليت تعرضت هلامافروماتيسالدائمة يف قضية 
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املقرر اخلاص إنه يف حني أن القانون الدويل املعاصر قد أنشأ مؤسسات إقليمية              ً        وهو يتفق أيضا  مع قول  -٣٧
                                                                                         ً   َّ  فعالة أو مؤسسات أخرى لصون حقوق الفرد ومصاحله، فإن احلماية الدبلوماسية بعيدة عن أن تكون أمرا  عف ى 

 يف صون حقوق بل على العكس فإهنا ال تزال متثل وسيلة انتصاف عامة مالئمة ختول الدول احلق. عليه الزمن
 .ومصاحل رعاياها يف اخلارج

 بوصف نظام احلماية الدبلوماسية وبالطبع تعريفه، كي يتسىن متييزه عن ١ومن الضروري أن تبدأ املادة  -٣٨
غريه من النظم مثل محاية املوظفني الدبلوماسيني أو تقدمي املساعدة القنصلية إىل الرعايا يف اخلارج، األمر الذي 

 .ب أي لبس من البدايةيؤدي إىل جتن

. وهبذا املعىن الفين البحت، تعترب احلماية الدبلوماسية إحدى الوسائل إلعمال املسؤولية الدولية للدول -٣٩
واحلماية الدبلوماسية .                           ً              ، فإهنا تتضمن بالفعل تعريفا  لعناصر املوضوع١وبالرغم من إمكانية حتسني صياغة املادة 

يه دولة ما ضد دولة أخرى، ومبوجبه تتحول املطالبة اليت يقدمها أي شخص طبيعي أو          ً         ً        تعترب إجراء  قانونيا  تلجأ إل
وبصدد مسألة منح احلماية الدبلوماسية لغري الرعايا، قال إن السيد آدو قد أبدى . اعتباري إىل عالقة قانونية دولية

 .٨بعض املالحظات اهلامة اليت يلزم وضعها يف االعتبار عند النظر يف املادة 

 كما اقترحها ٢           ً                                                            وقال، معربا  عن اتفاقه مع االعتراضات اليت أثارها أعضاء شىت خبصوص صيغة املادة  -٤٠
املقرر اخلاص، إن حظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف ممارسة احلماية الدبلوماسية ينبغي أن يكون 

والظروف اليت . د تلقي الشكوك على هذا احلظروينبغي أال تشمل مشاريع املواد أي استثناءات ق.      ً       ًواضحا  وقاطعا 
تعفي أي دولة من املسؤولية عن استعمال القوة ميكن أن تشمل اخلطر احملدق أو الضرورة القاهرة، وهي أمور 

غري أنه يف سياق احلماية الدبلوماسية، تعترب أي قاعدة تسمح . ينبغي أن ينظمها املشروع املتعلق مبسؤولية الدول
 .                                            ً     ً          قوة أو تربره أو تضفي الطابع القانوين عليه أمرا  خطريا  وغري مقبولباستعمال ال

 (Drago)١٩٠٢وكما ذكر املقرر اخلاص، فمنذ أن وضع مذهب دراغو لعام  -٤١
 ووقع على اتفاقية بورتر )٧(

(Porter)صار حظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا أحد اجلوانب الشهرية لتطور احلق يف احلماية ، 
 ٤وبلغ ذروته يف القاعدة املبينة يف الفقرة . الدبلوماسية الذي أدى بالتأكيد إىل تعزيز تطوير القانون الدويل العام

 . من ميثاق األمم املتحدة٢من املادة 

وينبغي احلفاظ على الفكرة املبينة يف الفقرة االستهاللية .  كلية٢وهلذه األسباب، فإنه ال حيبذ حذف املادة  -٤٢
غري .                                     ً     ً                                                   مكان ما من املشروع، إذ إهنا تعترب عنصرا  هاما  يف تطور القانون الدويل العريف بشأن احلماية الدبلوماسيةيف 

، كما أشارت أغلبية أعضاء [...]"إال إلنقاذ "أنه ينبغي حذف بقية اجلملة اليت اقترحها املقرر اخلاص ابتداء من 
من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول، حتظر ) دابري املضادة احملظورةالت (٥٠وينبغي التذكري أنه يف املادة . اللجنة

صراحة على أي دولة اللجوء عن طريق التدابري املضادة إىل التهديد باستعمال القوة أو ) أ(الفقرة الفرعية 
                                                        

 .١٢، احلاشية ٢٦١٨انظر اجللسة  )٧(
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من اجلملة ومع ذلك، فإن أي حماولة حلذف اجلزء األول . استعماهلا، وهو أمر حمظور مبوجب ميثاق األمم املتحدة
 بالصيغة اليت وضعها املقرر اخلاص قد يساء تفسريها يف وقت يسود فيه اجتاه متزايد حنو ٢األوىل الواردة يف املادة 

 .استعمال القوة يف حاالت الضرورة القصوى

               ً                                     باعتبارها حقا  ألي دولة يعكس قاعدة من قواعد القانون٣ووصف احلماية الدبلوماسية الوارد يف املادة  -٤٣
الدويل العريف املعترف هبا مبوجب املبدأ والفقه القانوين، وذلك برغم أنه ميكن على األرجح حتسني الصياغة على 

، والسيد هافنر )٢٦١٧اجللسة (، والسيد تومكا )٢٦١٨اجللسة (منوال هذه الصيغة اليت اقترحها السيد بيليه 
 ).٢٦١٨اجللسة (

 حيث اقترح املقرر اخلاص أن يصبح احلق ٤ر فيما يتعلق باملادة ومن الناحية األخرى، يلزم توخي احلذ -٤٤
ويزعم املقرر اخلاص أن إدراج هذا .               ً                                                    التقديري واجبا  إذا جنم الضرر عن انتهاك جسيم لقاعدة من القواعد اآلمرة

 الواجب سيشكل ممارسة يف مرحلة تطور تدرجيي تعكس االجتاه احلديث العهد حنو االعتراف حبق أي مواطن يف
وعلى الرغم من أن االهتمام بتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها يستحق الذكر، . احلماية الدبلوماسية

                       ُ                                                                   فيبدو من غري املستصوب أن ي فرض على الدول واجب من هذا القبيل، إذ إن مفهوم ونطاق القواعد اآلمرة 
             ً                            عية قليلة جدا  لواجب من هذا القبيل سواء يف بالنسبة للكثريين تعترب مسألة جدلية وغري دقيقة وهناك أمثلة مرج

 .املبدأ أو الفقه القانوين الدويل

وعلى كل حال، ينبغي للجنة كما أشار األعضاء اآلخرين أن تقتصر لدى تقنني املوضوع على املفهوم  -٤٥
لط بني املفاهيم ينبغي أال يؤدي باللجنة إىل اخل" الدبلوماسية"و" احلماية"وغموض كلميت . الفين احلريف للنظام

 .٤ولذلك ينبغي حذف املادة . والتجاسر على اخلوض يف أمور تتجاوز واليتها

             ً                                                                 التمس توضيحا  وتساءل عما إذا كان السيد كانديويت يقترح اإلبقاء على اجلزء األول من السيد غوكو -٤٦
 .، أي دون احلاالت االستثنائية٢املادة 

كما أنه مبدأ جتسده . وينبغي مناصرة املبدأ املبني يف اجلملة األوىل. أكد أن األمر كذلكالسيد كانديويت  -٤٧
ومن مث، فإن من املهم إدراج املبدأ يف .  من املشروع بشأن مسؤولية الدول٥٠من املادة ) أ(    ً                أيضا  الفقرة الفرعية 

 .املشروع املتعلق باحلماية الدبلوماسية

دأ ذو طابع أعم وهو مبدأ ال يتعلق فحسب باحلماية  قال إن املبدأ حمل البحث هو مبالسيد بيليه -٤٨
وتساءل عن احلكمة يف إثقال املشروع املتعلق باحلماية .                                     ً                الدبلوماسية بوجه خاص وإمنا يتعلق أيضا  بالتدابري املضادة

 .الدبلوماسية بقواعد عامة بشأن املسؤولية

، فإن إدراج مثل هذه القواعد من ٢للمادة ويف حني أنه يتفق إىل حد كبري مع صيغة العبارة االفتتاحية  -٤٩
وهو ما . شأنه أن يعين أن اللجنة تدخل يف جمال إشكايل خمالف للمجال الذي يبدو أن املقرر اخلاص يفكر فيه
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يناظر القول إن من احملظور اللجوء إىل بعض األساليب إلنفاذ احلماية الدبلوماسية؛ ولدى التعبري عن املوضوع 
 .              ً                                                                       من املنطقي أيضا  معادلة مثل هذا القول بتعيني الوسائل املسموح هبا ملمارسة احلماية الدبلوماسيةبصيغة النفي فإن 

             ً            وهو حيبذ شخصيا  مضمون النص .       ُ                                                       وإذا ق بل اقتراح السيد كانديويت قد تصبح مشاريع املواد غري متوازنة -٥٠
 املسؤولية الدولية يف املشروع املتعلق غري أن من املشكوك فيه ما إذا كان من الالزم إيراد قواعد عامة بشأن

وإذا حدث ذلك فيكون من الالزم حتديد الوسائل الشرعية اليت ميكن هبا ممارسة احلماية . باحلماية الدبلوماسية
الدبلوماسية، أو بعبارة أخرى ممارستها عرب القنوات الدبلوماسية أو القضائية أو عن طريق كافة الوسائل 

 .نازعاتاملستخدمة لتسوية امل

 قال إن االقتراح املنطقي حسب ما يبدو الذي قدمه السيد كانديويت قد اجتذب اهتمامه السيد براونلي -٥١
.  بأي شكل كان٢يف أول األمر، لكنه بعد إمعان النظر يف األمر، فإنه يعارض إدراج االقتراح األول يف املادة 

فقبول .  القوة ال يندرج ضمن نطاق احلماية الدبلوماسيةوينبغي للجنة أن تعتمد قاعدة قاطعة، وهي أن استعمال
االقتراح البسيط الذي قدمه السيد كانديويت ينطوي على سلسلة كاملة من أوجه االلتباس واملصاعب كما أن مدة 

 .ولذلك فإنه يتفق مع رأي السيد بيليه. طويلة من الزمن ستبدد سدى يف حماولة حلها

ول بأن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا حمظور كوسيلة للحماية وعالوة على ذلك، فإن الق -٥٢
 حلماية الرعايا - سواء من الناحية الوصفية أو العملية -الدبلوماسية يؤدي إىل االلتباس وذلك ألن استعمال القوة 

 الدبلوماسية على أي                             ً                                  ً                أو متابعة املطالبات تعترب نوعا  من أنواع املساعدة الذاتية وليس شكال  من أشكال احلماية
                 ً        حىت لو كان منقوصا  سيسبب ٢وهلذا السبب، فإن أي نص للمادة . مستوى، سواء أكان القانوين أو الواقعي

 .مصاعب

 قال إنه ال يوافق على رأي السيد براونلي والسيد بيليه فيما خيص اقتراح السيد السيد إيكونوميدس -٥٣
 إىل االلتباس إذا وضع احلكم بعبارة صرحية مفادها أن استعمال          ً                  وهو شخصيا  ال يرى أي سبب يدعو. كانديويت

وإذا مل يكن هناك حكم من هذا القبيل، فإن احتمال وجود .                                         ً     ًالقوة ألغراض احلماية الدبلوماسية حمظور حظرا  تاما 
   ً ئزا                   ً       ّ                                  وذهب عدد قليل جدا  من الكت اب إىل أن استعمال القوة قد يكون جا. غموض خطري بشأن هذه النقطة قائم

وال ريب أن هناك ضرورة إلدراج نص . وقد آن األوان لوضع حد هلذه النظرية. إلنقاذ رعايا يتعرضون للخطر
وال . ورمبا ينبغي إعادة صياغته لتوضيحه بقدر أكرب. على غرار النص الذي اقترحه السيد كانديويت يف املشروع

.  الديباجة أو إدراجه يف أي مكان آخر من النص، ولكن ميكن تضمينه يف٢يلزم بالضرورة أن يتخذ شكل املادة 
 واملقرر اخلاص )٨(    ً                                                                    وفضال عن ذلك، فإن كال من املقرر اخلاص األول ملوضوع مسؤولية الدول، غارسيا أمادور

                                                        

 .٧، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٨(
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ولذلك فإنه يؤيد بشدة اقتراح السيد .    ّ                       ، عب را عن رأيهما هبذا املفاد)٩(السابق، السيد بنونه، يف تقريره األويل
 .كانديويت

 تشيفوندا بعبارة قوية ال يتسق مع فكرة استعمال -ومفهوم احلماية الدبلوماسية كما ذكر السيد بامبو  -٥٤
ولذلك فإن من املهم أن ينص . فاحلماية الدبلوماسية نظام سلمي وقد أرسي بغية جتنب أي منازعات ممكنة. القوة

 .على ذلك بعبارة صرحية

وفيما يتعلق باملضمون، يؤيد . من أمره بشأن اقتراح السيد كانديويت قال إنه يف حرية السيد غالتسكي -٥٥
ومع ذلك، فبالنظر إىل اآلراء اليت أبداها بعض األعضاء، فقد ال يكون من احلكمة إدراج قول .       ً     ً       تأييدا  تاما  صياغته

ابقة اليت وضعت يف ورمبا أمكن احتذاء الس. قاطع من هذا القبيل يف مشروع املادة ألنه أمر يتجاوز والية اللجنة
 ١املشار إليها يف املادة " اإلجراءات"، عند تعريف نطاق ومفهوم احلماية الدبلوماسية، على أن مافروماتيسقضية 

وبغية جتنب . وقد تنظر جلنة الصياغة يف هذه اإلمكانية. تعين التدابري الدبلوماسية أو اإلجراءات القضائية الدولية
عضاء، ينبغي استبعاد استعمال القوة وذلك عن طريق حتديد الوسائل املقبولة الصعوبات اليت ذكرها بعض األ

 .ملمارسة احلماية الدبلوماسية

 قال إنه يف حني أنه يفهم املشاعر اليت ينطوي عليها اقتراح السيد كانديويت، وهي السيد لوكاشوك -٥٦
فاحلماية الدبلوماسية، شأهنا شأن أي .       ً    ً غريبا  جدا                   ً                                         مشاعر يشاطرها متاما ، فإنه يرى أن البناء القانوين الناتج سيكون

.  ال تتناول سوى مبدأ واحد٢واملادة . إجراء دويل تتخذه أي دولة، ينبغي أن يتوافق مع قواعد القانون الدويل
فلماذا ال يكون من املمكن القول بأن احلماية الدبلوماسية جيب أال تنتهك مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية؟ 

                                        ً ولذلك فإن اقتراح السيد بيليه يبدو منطقيا  . ومن شأن صيغة من هذا القبيل أن تضع املبدأ حمل البحث يف االعتبار
ويف املناقشة الالحقة ملسألة .                                             ً                           فإذا وردت إشارة إىل سبل غري مقبولة، ينبغي أيضا  إيراد قائمة بأساليب مقبولة.     ًمتاما 

وملا كان هناك تباين يف اآلراء بشأن املادة . مكن إعادة النظر يف هذه املسألةاحلماية الدبلوماسية، قد يتبني أن من امل
 .                   ً، فينبغي حذفها متاما ٢

          ً             ً                                               قال، مشريا  إىل أن أحداثا  ماضية كانت يف أغلب الظن السبب يف إدراج شرط حيظر السيد غوكو -٥٧
                                 ً     ً ص يتناول احلماية الدبلوماسية بيانا  صرحيا  التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا، إنه ينبغي بالطبع أن يتضمن أي ن

 .هبذا املبدأ

     ُ                                    قد أ درجت بسبب الصعوبات ذات الصلة مبصطلح ٢أشار إىل أن املادة ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٥٨
وقد رأى املؤلفون الكالسيكيون أن املصطلح يشتمل على كافة الوسائل، مبا يف . ١الوارد يف املادة " إجراءات"

حلف (لكن آراء بورشار تسبق بالطبع املعاهدة العامة لنبذ احلرب كأداة للسياسة القومية . ستعمال القوةذلك ا
 . من ميثاق األمم املتحدة٢ من املادة ٤وكذلك احلظر الوارد يف الفقرة ) برايند-كيلوغ

                                                        

 .١١قرة ، الفCN/A.4/484، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٨حولية  )٩(
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 يتضمن الدفاع عن وأضاف بقوله إنه مرتعج جلملة اآلراء اليت تذهب إىل أن احلق يف الدفاع عن النفس -٥٩
ومل يوجه أي انتباه أو يكاد أثناء املناقشة هلذه املدرسة الفكرية اليت تضم عضوين المعني سابقني من . الرعايا

ال يشمل استعمال القوة يف أي " احلماية الدبلوماسية"وقد يبدو أن حمصلة املناقشة هي أن مصطلح . أعضاء اللجنة
اإلجراءات "ورمبا ينبغي له أن يوضح جبالء يف التعليق أن مصطلح .  اللجنةظرف كان وأنه يقع خارج نطاق والية

ومن اجللي أن الرأي . وقد حتدثت اللجنة ببعض الثقة بصدد املوضوع. ال يشمل استعمال القوة" الدبلوماسية
 .                                                  ً                                    التوافقي هو أن من املستحيل اعتبار استعمال القوة شكال  من أشكال احلماية الدبلوماسية للرعايا

 . قال إنه يؤيد االقتراح البناء للغاية الذي قدمه املقرر اخلاصالسيد لوكاشوك -٦٠

األول هو .                          ُ                                                قال إن عدة اقتراحات قد ق دمت خبصوص حظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلاالرئيس -٦١
          ُ        لعنف قد است خدمت يف أن الغرض األساسي من احلماية الدبلوماسية هو جتنب القوة، وذلك بالرغم من أن وسيلة ا

ويبدو أن الصلة بني احلماية الدبلوماسية ومسؤولية الدول تكمن يف . أحيان كثرية قبل اعتماد ميثاق األمم املتحدة
وحيث إن األمر .                                      ً     ً                  ذلك أن احلماية الدبلوماسية تشكل منطقيا  جزءا  من مسؤولية الدولة. إعمال مسؤولية الدول

ولذلك فإن إشارة السيد كانديويت . وة، على األقل فيما يتعلق بالتدابري املضادة           ُ                  كذلك، فقد ق بل حظر استعمال الق
 .تبدو وثيقة الصلة باملوضوع

                                                               ُّ                              ويتعني لدى النظر يف نظام تقليدي مثل احلماية الدبلوماسية، ينبغي تذك ر أن اآلراء املعادية له قد نتجت  -٦٢
حلل يف اتباع األسلوب الذي اقترحه السيد غالتسكي ورمبا يكمن ا. عن االستعمال التعسفي للقوة يف املاضي

واإلشارة بوضوح إىل أن احلماية الدبلوماسية تعين اختاذ إجراء للتسوية السلمية ألي نزاع من أجل محاية حقوق أو 
             ُ               وهبذه الطريقة ي ستبعد استعمال . ممتلكات مواطن تعرض لتهديد بإحلاق ضرر به أو حلق به الضرر يف دولة أخرى

أما مسألة ما إذا كان استعمال القوة . ٢ة دون اللجوء إىل الصيغة الواردة يف اجلملة األوىل من مشروع املادة القو
وقد يتمثل أحد احللول .                         ً                               ً                     حلماية أي مواطن يشكل جزءا  من الدفاع عن النفس، فتعترب أمرا  ميكن مناقشته باستفاضة

     ُ        ً                   وأن ي ذكر بدال  من ذلك أن احلماية ١ن املادة م" إجراءات"البناءة اليت تستحق البحث يف حذف مصطلح 
 .الدبلوماسية تعين اختاذ إجراء للتسوية السلمية ألي نزاع

 قال إن املقرر اخلاص بوضعه مسألة احلماية الدبلوماسية يف سياق حقوق اإلنسان السيد سرينيفاسا راو -٦٣
وقد أبدى املقرر اخلاص إملامه بالتجاوزات اليت . هقد وسع حمور تركيز اللجنة بشأن اجملال الذي يتعني عليها دراست

                                                 ً                                  لكنه يرى أنه برغم أن تدعيم حقوق اإلنسان أدى تدرجييا  إىل تعزيز محاية الفرد، فإن الثغرات . حدثت يف املاضي
. وهو رأي يستحق إعمال الفكر فيه. يف هذا اجملال تعين أن نظام احلماية الدبلوماسية له فائدته وينبغي تدعيمه

 .لقد كان السيد بايينا سوارس على حق يف قوله إن هناك حاجة إىل وسيلة متوازنة للحماية الدبلوماسيةو
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وقد قام الفريق العامل الذي أنشئ يف الدورة اخلمسني بدراسة املوضوع املعروض على اللجنة دراسة  -٦٤
أن يتابع دراسته للمسألة ضمن نطاق            ً                أال يتعني إذا  على املقرر اخلاص . )١٠(دقيقة وتوصل إىل بعض االستنتاجات

هذه االستنتاجات؟ وأال يتعني عليه أن يقصر اهتمامه على القانون الدويل العريف؟ وهناك العديد من اجملاالت 
 .                                                    ً                               الغامضة ضمن هذا السياق التقليدي للغاية اليت تشكل فرصا  كثرية للجنة للمسامهة يف حبث املوضوع

توصل إليه الفريق العامل، وهو أن تقتصر اللجنة على تناول القواعد الثانوية، أما االستنتاج الثاين الذي  -٦٥
فما هي القاعدة الثانوية حمل البحث عندما يتحدث .                ً           ً                      فهو رأي هام جدا  يصادف أيضا  يف موضوع مسؤولية الدول

ود كقواعد ثانوية، املرء عن القيود املفروضة على ممارسة احلماية الدبلوماسية؟ ومن املستحيل تصنيف تلك القي
ففي بعض األحيان يكون مثل .                       ً                                             ولذلك فإنه ال ميكن مطلقا  وضع خط فاصل دقيق بني القواعد األولية والثانوية

إال أنه يتعني معاجلة قضايا شائكة واجملال متسع بال شك . هذا التقسيم جمرد عذر لعدم اإلجابة عن أسئلة عويصة
 .للمرونة

االنتهاء من النظر يف املوضوع خالل الدورة اخلمسية احلالية، إذ إن القضايا اليت ومن غري الواقعي حماولة  -٦٦
                            ً                                                                  ينطوي عليها األمر تقتضي مزيدا  من إمعان النظر الدقيق من جانب املقرر اخلاص نفسه ومن جانب مجيع أعضاء 

لتعجيل يف وضع مشروع وتبني املناقشات اليت دارت يف اللجنة السادسة خبصوص املوضوع أن أي حماولة ل. اللجنة
واألمر الالزم ليس هو تعزيز آلية احلماية الدبلوماسية وإمنا صوغ . بشأن احلماية الدبلوماسية ستواجه صعوبات

 .هيكل دقيق لوسيلة متوازنة

 من التقرير أن القول بأن االتفاقيات العاملية حلقوق اإلنسان، وخاصة العهد الدويل ٢٥  ُ            وذ كر يف الفقرة  -٦٧
احلقوق املدنية والسياسية، توفر لألفراد وسائل انتصاف فعالة حلماية ما يتمتعون به من حقوق اإلنسان، اخلاص ب

ويقول املقرر اخلاص إن قانون حقوق . هو من هنج اخليال، وهو خبالف احليل، ال مكان له يف الفكر القانوين
وبرغم .    ُ                             ال ي كفل نوع احلماية الالزمة للفرداإلنسان ال يزال يف مرحلة التطور وال تزال هناك ثغرات كثرية، كما

أن هذه نقطة يف حملها، فينبغي معاجلتها ضمن جمال محاية حقوق اإلنسان وليس مع آلية احلماية الدبلوماسية 
وكما قال أعضاء آخرون، تقع على اللجنة مهمة القيام بقدر . احملدودة، وهي فحسب أداة إلعمال حقوق قائمة

. ن إطار احلماية الدبلوماسية دون حماولة حل أي مشاكل تنشأ يف ميدان حقوق اإلنسانكاف من األعمال ضم
وإنه ألمر خمتلف عندما حترم احملاكمة املشروعة وال . فهذه مشاكل أساسية أعقد ويفضل ترك معاجلتها حملافل أخرى

 .يتاح أي سبيل فعال من سبل االنتصاف فتكون هناك حاجة إىل احلماية الدبلوماسية

ولقد كان يعتقد أهنا [...]". تعين احلماية الدبلوماسية اإلجراءات املتخذة : " ما يلي١ويرد يف املادة  -٦٨
ومبا أن اإلجراءات هي نتيجة للحق، .  قد اعتربهتا كذلك٣        ً                ً                   تشكل أوال  وقبل كل شيء حقا ، والواقع أن املادة 

                                                        

 .٢٢، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )١٠(
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                                    ً           ً  ول معىن احلماية الدبلوماسية بوصفها حقا  وليس واجبا ، وينبغي أن يؤ.          ُ            ً    ً         ينبغي أن ي ذكر احلق أوال  بدال  من العكس
 .ذلك ألن حرية التقدير تصاحب ممارسة حق، بينما يتعني أداء الواجبات وال ينطوي ذلك على حرية تقدير

ويف . وقيل إن الضرر الناتج عن فعل غري مشروع حيدث على املستوى احمللي ال ينشئ أي مسؤولية دولية -٦٩
                                                                          ً         هذا االنقسام بني األفعال غري املشروعة على املستوى احمللي واألفعال غري املشروعة دوليا ، عندئذ حالة وجود مثل

يكون منح احلماية الدبلوماسية بالنسبة لألضرار على املستوى الدويل وحده مبثابة حتديد لنطاق إنفاذ اآللية املتعلقة 
صحيحة مسألة تتعلق باملسؤولية الدولية أم مسألة تتعلق فهل تعترب اإلجراءات القانونية ال. برد احلق إىل نصابه

          ً                                        ويتعني أيضا  تناول مسألة ما إذا كان ميكن وصف الضرر يف . بإنفاذ القانون احمللي؟ وهو يتطلع إىل نفاذ البصرية
 .حد ذاته بأنه مشروع أو غري مشروع

لدبلوماسية ولكنه ال ميكن ممارسة هذا ملمارسة احلماية ا" واجب قانوين" أن الدولة عليها ٤وذكرت املادة  -٧٠
فإذا كان يقع على الدولة واجب، فإنه يتعني : وهنا يوجد تناقض. الواجب إال بناء على طلب الشخص املتضرر

 لبيان وجوب إتاحة سبل )١١(واقتبس التقرير أوريغو فيكونا.                                   ً         عليها أداءه وإال تكون قد ارتكبت فعال  غري مشروع
لكنه إذا كانت . عين يف حال قررت دولة اجلنسية عدم ممارسة احلماية الدبلوماسيةانتصاف حملية للشخص امل

                                                   ً    ً                                     املشكلة تتعلق مبسؤولية الدول، فهل يشكل عدم األداء أيضا  فعال  غري مشروع ومن مث مشكلة دولية؟ ومن هنا 
لفرد يف حالة اإلخالل به أن                                                 ً          ً               تتضح احلاجة إىل تصور احلماية الدبلوماسية بوصفها حقا  ميارس تبعا  للتقدير وجيوز ل

وجتاوز هذا احلد يقتضي حبث الشروط اليت حتفز على إقامة دعوى دولية . يقيم دعوى ضد دولته يف احملاكم احمللية
 .إذا مل تقم الدولة بالدفاع عن حقوق رعاياها

مرة، غري أن من الشخص املتضرر على وجه احلصر بانتهاك خطري لقاعدة آ" الطلب" يرتبط ٤ويف املادة  -٧١
         ً                             وتعين ضمنا  أنه ال ميكن ألي دولة التدخل إال .                       ً                                 هذه الصياغة تقلص جذريا  من نطاق احلق يف احلماية الدبلوماسية

ورمبا كانت النية هي أنه ينبغي ألي دولة عند اإلخالل بقاعدة من القواعد اآلمرة . عندما يتعلق األمر بقاعدة آمرة
وجيب أن تقارن .                               ً                  ة أكثر فعالية ومسؤولية وامتثاال  منها يف أوضاع أخرىالتدخل بغض النظر عن الظروف وبصور

الصيغة مع مبادئ مسؤولية الدول ومبوجبها، إذا كان األمر ميس قاعدة من القواعد اآلمرة، ال يكون للدولة اليت 
 .حيمل الفرد جنسيتها وحدها حق وواجب توفري احلماية له ولكن ذلك يقع على عاتق مجيع الدول

هذا احلق " الدول ملزمة بالنص يف قوانينها البلدية على إعمال: " على ما يلي٤ من املادة ٣وتنص الفقرة  -٧٢
         ً                                                                وهنا أيضا  يتطرق املقرر اخلاص إىل املوضوع من مصفوفة حلقوق اإلنسان تتكون من واجب . الذي يتمتع به الفرد
حق الدولة الذي يتضمن حرية : اية الدبلوماسية وهيغري أنه جيب النظر إليها من زاوية احلم. الدولة وحق الفرد

 .التقدير، يف محاية رعاياها يف حالة إصابتهم بضرر

                                                        

 .١٤املرجع نفسه، احلاشية  )١١(
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فاإلشارة إىل القواعد . ولقد أثار التقرير العديد من األفكار اهلامة اليت ال ميكنه أن يتطرق إليها كلها -٧٣
مام الشديد حبيث حيس املرء باإلحباط لتبني أنه مل اآلمرة يف سياق احلماية الدبلوماسية جتتذب يف حد ذاهتا االهت

ومل يقدم أي تفسري عن ما هو نوع احلقوق اليت ينطوي عليها ). ٨٩الفقرة (يكرس ملعاجلتها سوى فقرة وجيزة 
، ستكون هناك حاجة إىل قدر أكرب بكثري من ٤وإذا تقرر اإلبقاء على املادة . األمر مبوجب القواعد اآلمرة

 .ن األسبابالتوضيح وبيا

 واملسألة اهلامة األخرى هي إىل أي مدى ميكن للفرد متابعة مطالباته اخلاصة وكذلك إمكانية ممارسة احلق  -٧٤
والنقطة احملددة اليت ينبغي فيها للدولة ممارسة احلق يف احلماية الدبلوماسية، . يف احلماية الدبلوماسية يف آن واحد

.          ً     ً                                   ً           فرد عنصرا  فاعال  يف هذه العملية تقتضيان بالقطع مزيدا  من االهتماموإذا قامت بذلك، إىل أي مدى يظل ال
ومشروع اتفاقية املسؤولية الدولية للدول عن األضرار اليت تلحق باألجانب، الذي أعدته كلية احلقوق جبامعة 

 مطالبة املواطن فهل يعين هذا أنه لن جيري تناول. يشري إىل ضرورة منح مطالبة الدولة سبق األولوية )١٢(هارفارد
أو، إذا جرى تناوهلا، فإهنا ال تصبح حمور تسوية املطالبات املعنية؟ ومرة أخرى، مل يبني بوضوح االرتباط بني 
                              ً                                                               املطالبتني اللتني ميكن أن تسريا معا ، على األخص يف احلالة اليت يتعني على الدولة معاجلة هذه املطالبات ومنح 

 .                          ً       ً                             هذه القضايا اليت تشكل جزءا  مشروعا  من ممارسة احلماية الدبلوماسيةوجيب وضع مبادئ بشأن. تعويض عنها

 يستهويه، فإنه يؤيد االتفاق العام يف اآلراء بضرورة ٢وبرغم أن اقتراح السيد كانديويت فيما يتعلق باملادة  -٧٥
حالة بقية املشروع إىل ومل يستقر رأيه بعد فيما إذا كان ينبغي إ. ٤                           ً           حذفها ويعتقد أنه ينبغي أيضا  حذف املادة 

وهو يود أن يوجه الشكر إىل املقرر اخلاص .                                 ً                          جلنة الصياغة أو إرجاء ذلك انتظارا  لألعمال املقبلة للمقرر اخلاص
 .                                  ُ            ً                                    ً       ًإلتاحته فرصة إمعان النظر يف مشكلة اعت رف هبا ضمنيا  يف أحيان كثرية لكنها مل متنح قط اعتبارا  متعمقا 

د أن تطرح على املناقشة نقطة واحدة جاءت يف تعليقات السيد سرينيفاسا  قال إنه يوالسيد لوكاشوك -٧٦
وتنص مشاريع املواد على أن األفعال غري . راو بالرغم أهنا مل تقدم بشكل قاطع وإمنا عرضت يف شكل سؤال

 أن              ً                                                                             املشروعة دوليا  هي وحدها اليت توفر األساس للحماية الدبلوماسية، لكن السيد سرينيفاسا راو أومأ إىل
ويف رأيه اخلاص أنه ما مل تنتهك قواعد القانون الدويل ال .                              ً             اإلخالل بالقانون الوطين ميكن أيضا  أن يعترب كذلك

فاحلكومات األجنبية سيكون :                  ً                   والبديل يعترب أمرا  غري واقعي وغري مقبول. يوجد أي أساس للحماية الدبلوماسية
                                ً                  يكون يف استطاعة حكومة أجنبية، مثال ، التدخل إذا قامت وس. بإمكاهنا رصد االمتثال للقانون يف دول أخرى

 .الشرطة يف بلد بعينه بفرض غرامة شديدة يف غري حملها

                                                        

 L.B.Sohn and R.R. Baxter, Responsibility of States for injuries to the economicأعيد نشره يف  )١٢(

interests of aliens, American Journal of International Law (Washington, D.C.), vol. 55 (July, 1961), p. 548.                
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والرد ببساطة .                                ً                                           وتساءل السيد سرينيفاسا راو أيضا  عن الفارق بني الضرر املشروع والضرر غري املشروع -٧٧
 الستئصال الزائدة يف حني يعترب الضرر غري مشروع                        ً                             هو أن الضرر يعترب مشروعا  إذا تعرض السيد سرينيفاسا راو

 .إذا قام وغد بطعنه

 قال إنه سيحاول إجابة السيد سرينيفاسا راو برغم أنه يعترب نفسه الشخص الذي قام بتوجيه السيد هافنر -٧٨
 يف اآلراء                                              ً     ًوفيما يتعلق بتعريف الضرر، يبدو أن هناك اتفاقا  عاما . أسئلة معقدة وليس الشخص الذي أجاب عليها

 إذ إن املسألة قيد البحث هي بالقطع األضرار مبوجب القانون الدويل ال األضرار ١بوجوب حتسني صياغة املادة 
وبصدد ما إذا كان انتهاك قانون حملي خيول دولة ما احلق يف احلماية الدبلوماسية، قال إنه . مبوجب القانون احمللي

 أن باإلمكان التوصل إىل حل وسط مفاده أن االنتهاك قد يستتبعه إنكار يتفق مع رأي السيد لوكاشوك لكنه يعتقد
وإذا جرى اإلخالل بقانون حملي فيما خيص أجنيب على سبيل املثال ومل يوفر له أي سبيل . للمحاكمة العادلة

 متردد يف غري أنه. لالنتصاف يف احملاكم الوطنية، ينبغي أن يؤدي ذلك إىل إثارة الضرر مبوجب القانون الدويل
اخلوض يف تعريف الضرر مبوجب القانون الدويل يف سياق احلماية الدبلوماسية إذ إنه موضوع ميكن مناقشته إىل ما 

 .ال هناية

.            ً بوصفها حقا ١وهو يشاطر السيد سرينيفاسا راو يف قوله بوجوب أن ترد احلماية الدبلوماسية يف املادة  -٧٩
غري أنه إذا اعتربت احلماية . ر كذلك إىل وجوب وجود عنصر التقديرغري أن السيد سرينيفاسا راو قد أشا

               ً                                                                                        الدبلوماسية حقا ، أال تكون حرية التقدير نتيجة تلقائية لذلك؟ وليست هناك ضرورة للتأكيد على الطابع التقديري 
 .للحق

طروحة يف إطار احلماية          ً                                                      قال مشريا  إىل النقاط اليت أبداها السيد هافنر إن املشكلة العامة املالسيد بيليه -٨٠
                                                                    ً               ً              الدبلوماسية ليست هي إنكار احملاكمة العادلة، ومن الواضح أن ذلك يعترب فعال  غري مشروع دوليا  ميكن أن يتسبب 
.                                                                            ً                        يف احلماية الدبلوماسية، وإمنا هي استنفاد سبل االنتصاف احمللية وهي قضية أوسع نطاقا  من إنكار احملاكمة العادلة

ة ميكن أن تثار حىت يف حالة عدم إنكار احلق يف احملاكمة العادلة والتركيز على احلرمان من فاحلماية الدبلوماسي
 .العدالة سيتضمن القواعد األولية

يف حق احلماية الدبلوماسية بعض املشاكل يف سياق القانون " التقديري"وقد يطرح إدخال العنصر  -٨١
ة التقدير تعين يف الظروف االعتيادية أنه ميكن االختيار من فحري. الفرنسي، وهو أمر خمتلف عن السلطة التعسفية

وهذا هو األساس الذي يقوم عليه .                                                          ً        طائفة واسعة النطاق من البدائل، لكن االختيار جيب أن جيري وفقا  للقانون
    َّ  ، ختو ل غري أنه كأثر أخري متبقي من السلطة املطلقة للملك. التمييز بني دولة ملتزمة بالقانون ودولة ديكتاتورية

 يف مجيع القرارات ذات الصلة مبمارسة احلماية - وليست تقديرية -للدولة يف القانون الفرنسي صالحيات قطعية 
وال ختضع القرارات بأي حال من األحوال للمراقبة القضائية، والدولة غري ملزمة باالمتثال ألي . الدبلوماسية

ة إذ إهنا تضع فرنسا يف الطرف املقابل لبلدان أوروبا الشرقية حيث وهو ال يفخر هبذه احلقيق.          ً          قواعد أيا  كان نوعها
 .                                             ً        ً         تعترب ممارسة احلماية الدبلوماسية حسبما يبدو أمرا  إلزاميا  إىل حد ما
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 أشار إىل أن بعض األعضاء قد برهنوا على ضرورة وجود ارتباط بني املسؤولية الدولية السيد غايا -٨٢
     ُ                                                                   ي أن ي فهم هذا االرتباط بالضرورة بأنه يعين أن القيام بأي فعل غري مشروع يعترب وال ينبغ. واحلماية الدبلوماسية

    ً                                                                       ً          ً               شرطا  للحماية الدبلوماسية، بل إن احلماية الدبلوماسية تتصل بفعل غري مشروع دوليا  وميكن أيضا  استخدامها ملنع 
ب يف بلد أجنيب كل املصلحة ويكون ألي دولة إذا كان رعاياها يواجهون التعرض للتعذي. وقوع فعل غري مشروع

 .يف اختاذ إجراءات دبلوماسية وتقدمي مطالبة لتجنب تعرضهم للتعذيب ومنع خرق أي التزام

إن القرار الصادر عن حمكمة العدل الدولية الدائمة يف " تقديري"         ً           قال مشريا  إىل مصطلح السيد غوكو -٨٣
 األمر ينطوي على حق لكنه ميكن التنازل عن هذا احلق             ً   اليت تعين ضمنا  أن" حيق" استخدم كلمة مافروماتيسقضية 

وبعبارة أخرى، فإن احلكم يف القضية قد خول للدولة سلطة . أو ميكن ألي دولة أن ختتار عدم االحتجاج به
 .تقديرية يف ممارسة أو عدم ممارسة احلق يف احلماية الدبلوماسية

هبا السيد هافنر على السؤال الذي وجهه السيد    َّ                     رح ب بالطريقة اليت أجاب السيد سرينيفاسا راو -٨٤
. ومما ال ريب فيه أن املقصود بالضرر على املستوى احمللي ليس هو الغرامات الصغرية. لوكاشوك بشأن الضرر

ومتنح بعض احلقوق لألجانب مبوجب القانون احمللي، وإذا تعذر رفع دعوى للدفاع عن هذه احلقوق مبوجب 
وقد أضاف السيد غايا إىل استنتاجه اخلاص بشأن .              ً                      ا يشكل إنكارا  للحق يف احملاكمة العادلةالقانون احمللي، فإن هذ

                                     ً     ً                                                       عدم ربط ممارسة احلماية الدبلوماسية ربطا  تاما  مبسؤولية الدول وقصرها عليها وذلك ألن احلماية الدبلوماسية 
وبوجه عام، تتخذ ردود . ل غري مشروعةتعترب وسيلة تلجأ إليها الدول يف أحيان كثرية للتيقن من عدم وقوع أفعا

وبالتايل، فإن عملية احلماية .                ً                                            فعل الدول أشكاال  عدة على مستوى غري رمسي قبل أن تقدم طلبات رمسية
 .الدبلوماسية جتيء بشكل على مستوى رمسي وتأيت بشكل آخر على مستوى غري رمسي

٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢٠اجللسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو /ر أيا١٢يوم اجلمعة، 

 السيد موريس كامتو  :الرئيس

 -السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بامبو :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس  تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،

روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد ثيدينيو، السيد 
 أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد �كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كانديويت، السيد كوسوما 

 .هافنر، السيد هي

 ـــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )تابع(التقرير األول للمقرر اخلاص 

 قال إن مبدأ احلماية الدولية راسخ بالتأكيد، ولكن األمر يزداد حساسية مىت تعني السيد أوبريت بادان -١
نع أو تقلل إىل ال بد مع ذلك من وضع قواعد مت: تفصيل أو حتديد الظروف اليت ميكن أن متارس فيها هذه احلماية

 .أقصى حد من اللجوء إىل استخدام هذه اآللية بإفراط

          ً                                                                         وأضاف قائال  إن مسألة اللجوء إىل القوة عويصة بشكل خاص وتتعدد لألسف أمثلتها إىل حد كبري يف  -٢
ر ال يتعلق وقال إن األم.  من ميثاق األمم املتحدة٥١العامل املعاصر، مبا يتجاوز احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

اليت تقوم هبا منظمة األمم املتحدة أو القوات " بعمليات التدخل ألغراض إنسانية"بإعادة فتح نقاش ما يسمى 
املسلحة اإلقليمية يف إطار الدفاع عن حقوق اإلنسان، ولكن مىت بقينا داخل إطار احلماية الدبلوماسية مبعناها 

 القوة ميكن أن ميثل، يف هذا اجملال، خماطر جسيمة على العالقات الصرف، ال يسعنا إال أن نالحظ أن اللجوء إىل
فاألحرى أن تدرج احلماية الدبلوماسية، حسب رأيه، يف إطار تسوية املنازعات تسوية سلمية، واستبعاد . الدولية

 القوة وليس املقصود مع ذلك عدم تناول املسألة بدعوى أن حظر اللجوء إىل. إمكانية اللجوء إىل القوة صراحة
                                        ً               ميكن أن يفسر هذا الصمت كثغرة تعتري موضوعا  مبثل هذه األمهية :             ً      ً                 ًسيكون مفهوما  ضمنيا  أو سيكون تلقائيا 

 .ألن هذا اجلانب منه قد ورد بالفعل يف املشروع األويل

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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          ً                                                                            ومضى قائال  إن املسألة األخرى اليت يتعني على اللجنة تسويتها هي تلك اليت تتعلق مبعرفة مدى أمهية -٣
تقوم هذه اآللية على مبدأ مساواة الدول يف السيادة وواجبها يف محاية : اتفاقية ما بالنسبة للحماية الدبلوماسية

اليت متارسها املنظمات الدولية لصاحل موظفيها، فإهنا موضوع " احلماية الوظيفية"أما . حقوق مواطنيها وممتلكاهتم
 .آخر ال ينبغي معاجلته يف إطار اتفاقية كهذه

            ً                                                                                  واستطرد قائال  إن احلماية الدبلوماسية آلية ينبغي احلفاظ عليها باعتبار أهنا وسيلة تسمح بتجنب ارتكاب  -٤
جتاوزات إزاء املمتلكات أو إزاء األفراد، ألنه ال جيوز اخللط بينها وبني آليات الدفاع عن حقوق اإلنسان، وإن 

 محاية حقوق اإلنسان، يكون اإلجراء يف خدمة الفرد ففي جمال. مكانة هامة فيها" حقوق األفراد"احتل عنصر 
مباشرة، يف حني أن حق اختاذ إجراءات يف جمال احلماية الدبلوماسية إمنا هو حق دولة اجلنسية، وخيضع هذا احلق 

ٍ                                             وعلى كل ، رمبا تكون الفكرة اليت مؤداها أن اجلنسية تشكل . إلرادة هذه الدولة اليت تسمح " نقطة االرتباط"      
فقد . ذلك أن الذي يهم اآلن هو حمل اإلقامة.                           ً                     سة هذا احلق قد أصبحت مفهوما  مت جتاوزه اآلن إىل حد مامبمار

تشعر دولة ما بأن التزامها إزاء فرد اختار أن يكون حمل إقامته على أراضيها هو بالضبط مثل التزامها إزاء أحد 
قطة مل يتناوهلا التقرير األول للمقرر اخلاص وإال، أفال تتهم بالتمييز؟ ومن املؤسف أن هذه الن. رعاياها

A/CN.4/506)و (Add.1. 

          ً                                                                                 وأضاف قائال  إن اللجنة السادسة قد أيدت بشكل عام الفكرة اليت مفادها أن قرار ممارسة أو عدم ممارسة  -٥
 أن التزام الدولة ويف رأي السيد أوبريت بادان.                                    ً                           احلماية الدبلوماسية إمنا يشكل امتيازا  تتمتع به كل دولة ذات سيادة

                                      ً                                                         باحلماية قائم مبجرد ما يكون الفرد مرتبطا  هبذه الدولة، وليس ذلك داخل حدود أراضيها الوطنية فحسب، بل 
         ً           وسلم أيضا  باحلاجة إىل .                                   ً                           وقال إنه يتمىن أن يدرج شرط واضح جدا  هبذا املعىن يف االتفاقية املقبلة.             ًوخارجها أيضا 

 .سة احلماية الدبلوماسية ومفهوم أسس ممارسة محاية حقوق اإلنسانحتقيق توازن بني مفهوم أسس ممار

                                         ً      ً                                    وقال إن من األفضل أال يصدر مشروع املواد حكما  مسبقا  على شرعية أو عدم شرعية فعل ينسب إىل  -٦
إذ قد يكون يف ذلك خماطرة بالدخول يف جمال مسؤولية الدول . دولة ويسمح ببدء تشغيل آلية احلماية الدولية

                 ً     ً وجيب أن يكون واضحا  متاما  . رب أو التعويض، بينما اهلدف األساسي هو تأمني محاية فعالة لألفراد واملمتلكاتواجل
 .                 ً                                                  ، الذي يتضمن وصفا  لفعل أو لتقصري ينسب إىل دولة ثانية، ليس سوى نص مؤقت١ من املادة ١أن نص الفقرة 

 الدبلوماسية رمبا مل يناقش بتعمق كاف يف إطار ويف اخلالصة، قال السيد أوبريت بادان إن موضوع احلماية -٧
وهذا يفترض على كل أن تكون جلنة الصياغة قد . اللجنة مبا مسح بإحالة مشروع املواد من اآلن إىل جلنة الصياغة

والواقع أن هذا ليس هو الوضع، وأن اللجنة ما زالت بعيدة عن التوصل إىل . أنيطت هبا والية واضحة ودقيقة
 .آلراء بشأن هذه املسائلتوافق يف ا

ٍ                                                                     قال إنه قرأ بتأن  تعليقات املقرر اخلاص على مشاريع املواد وإن هذا التعليق يف غاية الفائدةالسيد غوكو -٨ وميكن .                 
فهذا التعليق ال . مقارنته بعمل هيئات السلطة التنفيذية اليت تتمثل مهمتها يف إيضاح نصوص املشرع يف املراسيم واللوائح

 .                                  ً                       مشاريع املواد فحسب، وإمنا يسهم أيضا  يف تيسري مناقشات اللجنةيوضح معىن
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احلماية "واردة يف عبارة " دبلوماسية"وعلق السيد غوكو، بوجه عام، فاسترعى االنتباه إىل أن كلمة  -٩
سية يف                                  ً                                                وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه إذا  هو معرفة ما إذا كان ميكن التذرع باحلماية الدبلوما". الدبلوماسية

   ّ                                                    وذك ر بأنه ال يزال يوجد يف عاملنا اليوم عدد من الدول اليت ال . غياب وجود عالقات دبلوماسية بني الدول املعنية
 .تقيم عالقات دبلوماسية مع دول أخرى

 ١ من املادة ١       ً                                                                       وانتقاال  إىل دراسة مشاريع املواد األربعة األوىل اليت قدمها املقرر اخلاص، قال إن الفقرة  -١٠
ّ                                                                             ُ                    عر ف احلماية الدبلوماسية بأهنا إجراء تتخذه دولة ما ضد دولة أخرى فيما يتعلق بضرر أ حلق بشخص أو مبمتلكاته ت  

ومع ذلك، مل يذكر املقرر اخلاص ما إذا .                           ً                              من جراء فعل غري مشروع دوليا  أو تقصري منسوب إىل الدولة األخرية
وقد . قصري إجرائي أو عن عدم احترام حقوق الدفاع                        ً                         كان هذا اإلجراء يغطي أيضا  الضرر الناتج عن عيب أو ت

 الذي مبوجبه يشمل اإلجراء الدبلوماسي بشكل عام Dunn من التقرير، تعريف ٤٣تناول مرة بالتأكيد، يف الفقرة 
، مما يوحي بأن هذا اإلجراء )٢("                                                             ً     ًمجيع احلاالت اليت متثل فيها حكومة ما الفرد أو ممتلكات مواطنيها متثيال  رمسيا "

وقال إن من .          ً                                                                      يشمل أيضا  حاالت إنكار العدالة، اليت قد يكون أحد رعايا دولة ما ضحية هلا يف دولة أخرى
 .األفضل مع ذلك إيراد ذلك بدقة يف املادة

 ذات الصلة باستعمال القوة، قال إن من املفيد العودة إىل قضية الرهائن احملتجزين ٢وفيما يتعلق باملادة  -١١
فاملختطفون يف هذه القضية أشخاص متمردون، وقد قامت .  سبق ملتحدثني آخرين تناوهلا بالفعليف الفلبني، اليت

.                                                                     ً                                البلدان اليت الرهائن من رعاياها بإجراء اتصاالت مع احلكومة الفلبينية بدال  من أن تتوىل بنفسها عملية إنقاذهم
بالفعل، يف حد ذاته، نتائج مزعجة مبا فيه                         ً                                  وهذا اإلجراء الذي ميثل شكال  من أشكال احلماية الدبلوماسية يرتب 

ولذلك ينبغي .                                                                                        ًالكفاية للحكومة الفلبينية، والكل يعلم أن استعمال القوة يف حالة كهذه لن يزيد إال األمر سوءا 
 ".احلماية الدبلوماسية" حىت عبارة ٢استبعاد اللجوء إىل القوة بشكل قاطع واالحتفاظ فقط ببداية نص املادة 

أن  بشأن حق دولة اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، فقال إن من املفيد ٣ما يتعلق باملادة أما في -١٢
أن أحد "                 ً  حيث ورد فيه إمجاال  مافروماتيسترجع اللجنة إىل احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية     

فكلمة ]. ١٢انظر الصفحة [...]" [ولة محاية مواطنيها املبادئ األساسية يف القانون الدويل هو ذلك الذي خيول للد
 تتناوالن حق  ألن كلتا املادتني٤ باالقتران باملادة ٣وقال إنه ينبغي بطبيعة احلال قراءة املادة ". إعطاء حق"تعين " خيول"

 .الدولة، والتزامها القانوين والسلطة التقديرية املتروكة هلا الختاذ إجراءات

 إن الكل يذكر حالة هذه املرأة الشابة اليت عينت كخادمة منازل يف اخلارج وصدر عليها          ًومضى قائال  -١٣
وقد تدخلت الدولة اليت هي واحدة من . حكم باإلعدام لكوهنا قد طعنت رب عملها الذي حاول اغتصاهبا

 رفضت ممارسة هذا فإذا كانت هذه الدولة قد.  لصاحلها عن طريق احلماية الدبلوماسية وجنبتها املشنقةارعاياه
احلق بسلطتها التقديرية، لوجدت هذه املرأة نفسها بالتأكيد يف وضع صعب، وإن بقيت هلا إمكانية الطعن أمام 

                                                        

 .١٨، ص )٦، احلاشية ٢٦١٧اجللسة (، املرجع السابق Dunnانظر  )٢(
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وقال إن املشكلة يف هذه . هيئة دولية معنية حبقوق اإلنسان ألهنا مل تكن قد استفادت من احلق يف حماكمة منصفة
على االحتفاظ بعالقاهتا التجارية املمتازة مع دولة القضاء اليت كانت تورد احلالة هي أن دولة اجلنسية كانت مصرة 

 تنص على حترر دولة اجلنسية من التزام القيام مبمارسة احلماية ٤والواقع أن الصيغة الراهنة للمادة . هلا النفط
أو مصاحل /عليا و         ً                يعرض جديا  للخطر مصاحلها ال"الدبلوماسية لصاحل هذا الفرد، إذا كان ذلك من شأنه أن 

                        ً                ً                                                  وقد أورد املقرر اخلاص أيضا  يف تعليقاته شرحا  مفاده أن الفقه التقليدي اخلاص باحلماية الدبلوماسية ". مواطنيها
               ً                              فهذا احلق هو إذا  حق غري كامل من وجهة نظر الفرد . يقضي بأن للدولة احلق، ال االلتزام، يف محاية مواطنيها

وكما يشري املقرر اخلاص، . شركة برشلونة الدولية تأكيد هذا املوقف يف قضية وقد أعادت حمكمة العدل. املتضرر
 من تقريره، ال يتم التذرع بانتظام أمام القضاء باملفهوم الذي مؤداه أن الضرر ٦٤باإلضافة إىل ذلك، يف الفقرة 

د الدولة يف الدعاوى اليت          ً          ً       وقال أيضا  إنه نادرا  ما تؤك.               ً                                 الذي يصيب فردا  إمنا يعادل الضرر الذي يصيب الدولة
ترفعها باسم مواطنيها على حقها اخلاص، وتشري يف أغلب األحيان إىل الشخص املتضرر على أنه الشخص 

 اليت -ولذلك تتيح احلماية الدبلوماسية إمكانيات أخرى خبالف آليات الدفاع عن حقوق اإلنسان ". املترافع"
                             ً  واليت مل يعف عليها الزمن إطالقا  - من تقريره ٢٥ليتها يف الفقرة                            ً           يشتد اعتراض املقرر اخلاص نوعا  ما على فعا

وهذا يقود السيد غوكو إىل إعادة تأكيد املوقف الذي كان قد أبداه عند النظر . بفعل تطور قانون حقوق اإلنسان
ماية الدبلوماسية، بشأن السلطة التقديرية املتروكة للدولة ملمارسة احل )٣(يف التقرير األويل للمقرر اخلاص السابق

             ُ                                                                                     وهو أنه إذا أ ريد سد الطريق أمام التعسف، وجب إرساء قواعد بصدد الظروف اليت جيوز فيها لدولة ما أن ترفض 
                          ً                وقال إن ما ميثل يف نظره سبيال  جيدر االهتمام به . ممارسة حق احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها املتضررين

احه يف هذا الصدد يف مشروع االتفاقية بشأن املسؤولية الدولية للدول عن هو احلل التوفيقي الذي سبق اقتر
، إذ جيوز للفرد املتضرر ولدولة اجلنسية اختاذ إجراءات ضد الدولة مرتكبة )٤(األضرار اليت تلحق برعايا أجانب

 .الضرر، مع إعطاء األولوية ملطالبة دولة اجلنسية

وفيما يتعلق باملادة .  إىل جلنة الصياغة إلعادة صياغتها٤ و٣ و١واد     ً                           أخريا ، يوصي السيد غوكو بإحالة امل -١٤
 .؛ وجيب حذف االستثناءات"دبلوماسية"، قال إنه ينبغي اإلبقاء فقط على اجلملة األوىل لغاية كلمة ٢

فمن جهة، مل يستبعد .                    ً                                      الحظ أن هناك تضاربا  بني مفهومني متطرفني للحماية الدبلوماسيةالسيد سيما -١٥
قرر اخلاص بلباقة، يف تقريره األول وال عدد من األعضاء يف كلماهتم، من هذا املفهوم، ما ميكن أن يسمى امل

وتضاف إىل هذه .                                ً                                                باحلماية اليومية اليت مينحها يوميا  للمواطنني موظفو قنصلية دولة اجلنسية يف دولة اإلقامة
قه والوقاية من االنتهاكات، مسألة احلماية األنشطة اليت اهلدف منها هو مساعدة املواطن على صيانة حقو

 ٤٣ و٣٦وقال إنه يوجد هنا لبس مل تعف منه الفقرتان .                          ً                            العسكرية اليت تعترب امتدادا  للحماية القنصلية أو غاية هلا
يف ال يدخل بالفعل " باحلماية الدبلوماسية" من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ٥وإن ما تقصده املادة . من التقرير

                                                        

 .٢، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٣(

 .١٢، احلاشية ٢٦١٩انظر اجللسة  )٤(
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وال يتعلق األمر، يف نظر السيد سيما، بانتقاد هذا التفسري، وإمنا بتوضيح ما ستنصب عليه . صميم املوضوع
وأن ما يستفاد من املفهوم اآلخر املتطرف، هو أن احلماية الدبلوماسية . األعمال املقبلة وما ينبغي االستعداد له

جنسية "أو " مقبولية املطالبات"ها سوى مرادف لعباريت ليست عملية مستقلة باملعىن احلقيقي وال ميكن اعتبار
فإذا استخدم مفهوم احلماية الدبلوماسية مبعناه الفين بالفعل، وهو . وقال إن هذا التفسري ضيق للغاية". املطالبات

بعرض ، لتبني أنه يشمل مسائل هلا صلة مافروماتيساملعىن الذي استخدمته حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية 
 .      ّ                                                     وقد سل م السيد سيما مع ذلك بأن جنسية املطالبات هي جوهر املوضوع. املطالبات ال مبقبوليتها فحسب

          ً                                                                   وأضاف قائال  إن املقرر اخلاص يشري يف كثري من احلاالت إىل كتاب بشأن حقوق اإلنسان واحلماية  -١٦
ري للواليات املتحدة حيتل فرياكروز، ، يف حني كان األسطول البح١٩١٥كتبه يف عام  )٥(الدبلوماسية لبورشار

، دون أن يثري ١ ٥٠٠ ٠٠٠ و٥٠٠ ٠٠٠وكان جيري يف الوقت ذاته، يف أحد بلدان أوروبا اجلنوبية، قتل ما بني 
وقال إنه جيدر التساؤل بالتايل عما إذا كان ال يزال ميكن اعتبار .         ً                           ذلك كثريا  من االنفعال لدى الدول األخرى

وإذا كان األمر كذلك، لوجبت تسميته العهد القدمي واعتبار تقرير .       ً      ً كتابا  مقدسا ١٩١٥      ُ         كتاب ك تب يف عام 
 .              ً                     املقرر اخلاص شكال  من أشكال العهد اجلديد

أما فيما يتعلق مبعرفة ما إذا كانت احلماية الدبلوماسية مبنية أم ال على احليلة، فقال السيد سيما إنه  -١٧
    ً                                                           قدرا  من احلكمة يف مؤلفات رجال القانون الدوليني األنكلوسكسون، الذين يعتقد، مثل السيد براونلي، أن هناك 

ويف هذا الصدد، ال يتبني . مافروماتيسحبسب رأيهم، ال حيلة يف مفهوم احلماية الدبلوماسية اتضح يف قضية 
ا إذا كان            ً  فليس معروفا  م.  من تقريره٢١بوضوح تام ما كان يقصده املقرر اخلاص يف السطر األخري من الفقرة 

. ، ال حتتمل التحليل املنطقيمافروماتيسالذي يقصده هو أن احلماية الدبلوماسية، باملعىن الذي عرفت به يف قضية 
 .وليس هذا هو الوضع يف رأي السيد سيما

إن املقرر اخلاص قد ركز أكثر من الالزم على حقوق اإلنسان يف ) ٢٦١٨اجللسة (وقال السيد بيليه  -١٨
وقال السيد سيما إنه يوافق على ذلك ولكنه ال يعتقد . اتبعه يف معاجلة موضوع احلماية الدبلوماسيةالنهج الذي 

                                                         ً                                      أنه ركز عليها بإفراط أو عن غري صواب، إذ يبدو أن هناك اجتاها  بني مجيع األعضاء على اعتبار مشروع املواد 
.                      ً              مسؤولية الدول ومشروعا  جيب أن يرفق به                              ً                             بشأن احلماية الدبلوماسية مشروعا  من شأنه أن يسد ثغرة يف قانون 

ومن الطبيعي أن يكون املقرر اخلاص قد اجته يف تقريره إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان اليت بدأت أعمال اللجنة 
 .تتشبع هبا بشأن مسؤولية الدول

    ً       متاما  هو أن ، قال إن ما ينبغي إدراكه )٢٦١٩اجللسة (وإلعادة تناول نقطة سبق أن بلورها السيد غايا  -١٩
مهمة اللجنة تتمثل يف جتسيد وتأكيد وتأسيس فقه للحماية الدبلوماسية باملعىن الذي حتدد به يف قضية 

وإن . ، أي يف إعادة تأكيد وتدوين شروط وحدود غاية يف الصرامة فيما يتعلق جبنسية املطالباتمافروماتيس

                                                        

 .٥، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٥(
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فالدولة ليست مؤهلة إال للدفاع عن فرد كان .  اجلنسية                         ً                         السؤال الذي يطرح نفسه إذا  هو ذلك املتعلق باستمرارية
وقال السيد سيما إنه . وقت حدوث املخالفة، وظل على الدوام، من مواطين هذه الدولة إىل أن قدمت مطالبته

          ً                                                                                       ليس متأكدا  من أن تتبىن اللجنة هذا املبدأ، وإن الغرض من اقتراحه كان جملرد بيان مدى اتسام املوضوع بطابع 
ومن .                                                    ً                                فمن جهة، يصل األمر ببعض األعضاء إىل اعتبار املوضوع مماثال  ملوضوع جنسية أو مقبولية املطالبات. فين

جهة أخرى، تتهيأ اللجنة، يف نفس الدورة، لالعتراف بأن حقوق اإلنسان مبثابة التزامات يف مواجهة الكافة وأن 
وإذا جرى العمل باملخطط الذي اقترحه . لكف عنهانتهاك هذه احلقوق خيول أية دولة على األقل حق املطالبة با

السيد كروفورد، فإن دولة اجلنسية تعترب دولة تأثرت بشكل خاص، تزداد حقوقها عن حقوق مجيع الدول األخرى 
وهذا يعين أنه يف حالة حدوث انتهاك يأخذ شكل الضرر الذي يصيب . يف حالة انتهاك التزام يف مواجهة الكافة

   ً                                                                    يضا  من انتهاكات حقوق اإلنسان، تكون هناك جمموعتان من القواعد حتت تصرف دولة األجانب ويكون أ
جمموعة من القواعد املهيبة والتقليدية والشديدة الصرامة، وجمموعة من القواعد األحدث بكثري، واملرشدة، : اجلنسية

قال إن على اللجنة توخي احلذر و. ، اليت تنطوي على مفهوم محاية حقوق اإلنسان"السليمة من الناحية السياسية"و
بشأن كيفية استعمال مفهوم احلماية الدبلوماسية عندما تعود إىل تناول مفهوم محاية حقوق اإلنسان وأن تأخذ يف 

وإذا توصلنا يف املستقبل إىل اعتبار حق . االعتبار تزايد املطالبات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون الدويل العريف
 من حقوق اإلنسان، لتبقى النذر اليسري من احلماية الدبلوماسية ألن التذرع حبقوق اإلنسان أكثر فعالية           ًامللكية حقا 

وجيب توخي احلذر بعدم إثارة حاالت تتشابك فيها حقوق . من التذرع باحلقوق النامجة عن قاعدة دولية دنيا
ما، ألن ذلك من شأنه أن يضعف حق اإلنسان واحلماية الدبلوماسية وحاالت ميكن أن حيدث فيها لبس بينه

 .احلماية الدبلوماسية القائم بالفعل

أما فيما يتعلق بالشكل النهائي الذي ستتخذه األعمال املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، فقال إن ذلك  -٢٠
دول فإذا قررت اللجنة معاملة مسؤولية ال. سيتوقف على األرجح على شكل مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول

 .بشكل آخر غري شكل االتفاقية، فإنه يصعب تصور أن تعامل احلماية الدبلوماسية معاملة أخرى

. قد انتقدت، وإن معناها واضح مع ذلك يف سياق املادة" إجراءات"، قال إن كلمة ١وفيما يتعلق باملادة  -٢١
. ون فيها املطالبات مقبولة أو غري مقبولةوال تقتصر معاملة احلماية الدبلوماسية على وضع قائمة باحلاالت اليت ستك

وقال . فهذه املعاملة تنطوي على جوانب إجرائية معينة، ولكنها ال تنطوي بطبيعة احلال على اجلوانب العسكرية
جيب أن تتمشى " فعل أو تقصري"أو " فعل"إنه يعتقد، ككثريين من األعضاء الذين سبقوه يف الكالم، أن الكلمات 

 . من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول١ى األرجح املادة مع ما سيصبح عل

                 ً           مع أنه يعلم متاما  أهنا ستثري ٢وهنأ السيد سيما املقرر اخلاص على شجاعته يف اقتراح مشروع املادة  -٢٢
      ً                 وخالفا  للرأي الذي أبداه. وما ميكن قوله هو إن مشروع املادة هذا قد انتهى وينبغي من مث التخلي عنه. خالفات

بضرورة اإلعالن صراحة عن استبعاد القوة املسلحة من نطاق احلماية ) ٢٦١٧اجللسة (السيد إيكونوميدس 
وفيما يتعلق باحلاشية .                                                                 ً               الدبلوماسية، قال إنه ال ينبغي اإلشارة إليها ألهنا ال تشكل ببساطة جزءا  من والية اللجنة
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، قال إن ما أعلنه فيه هو أن الدول )٦(اشترك هو يف تأليفه من التقرير، واليت حتيل إىل كتاب ٥٢الواردة يف الفقرة 
متيل يف ممارساهتا، ألسباب سياسية، إىل قبول إجراءات مثل احلماية العسكرية حلماية املواطنني مىت احترمت تلك 

ونلي وقد متيز السيد سيما يف هذه النقطة عن السيد برا. اإلجراءات مبدأ النسبية وشكلت بالفعل املطاف األخري
وال ميكن القول إنه يتم التخلي عن مفهوم . الذي حتدث يف هذا الصدد عن رفض إنفاذ الالشرعية) اجللسة نفسها(

                     ُ            ً                                                                الالشرعية يف احلالة اليت ت شل فيها مثال  حركة جملس األمن بفعل ممارسة حق الفيتو وتتفاوت فيها اآلراء املبداة يف 
 .ال يدخل يف إطار ما هتتم به اللجنة يف الوقت احلاضرولكن ذلك .                     ً     ًاجلمعية العامة تفاوتا  كبريا 

 ُ                     أ حلق ضرر غري مشروع بأحد "، قال إنه جيوز، من الناحية املنطقية، انتقاد عبارة ٣وفيما يتعلق باملادة  -٢٣
من                             ً                      وإن هذه العبارة ال تتمشى متاما  مع املبدأ الذي استخلص .       ً                ً             ، علما  بأهنا واضحة متاما  يف هذا السياق"رعاياها
 .، والذي ميكن بطبيعة احلال حتسني صياغته يف جلنة الصياغةمافروماتيسقضية 

وقد سبق ألعضاء اللجنة أن استفسروا عن اجلهة . ، فقال إنه ينبغي التخلي عنها٤أما فيما يتعلق باملادة  -٢٤
                     ً     هذا االلتزام من مث حقا  من اليت يقع عليها التزام ممارسة احلماية الدبلوماسية، وعما إذا كان من املفترض أن يشكل

فإذا تعلق األمر بالتزام يف مواجهة الكافة، فإنه ميتد إىل مجيع الدول األخرى اليت تعترب أن من . حقوق اإلنسان
يف اختاذ قرارها مبد يد العون إىل أحد مواطنيها " مساعدهتا"حقها التدخل يف عملية القرارات اليت تتخذها دولة ما و

فاستخالص حق من التزامات يف مواجهة .                           ً     ً         ال إن ذلك ميكن أن ينشئ قدرا  كبريا  من اللبسوق. أو عدم مدها
أما إلزام دولة على أن تستنتج من التزام يف مواجهة الكافة أن على دول . الكافة الحترام هذا احلكم أو ذاك شيء

 حقوق اإلنسان، ال ميكن أن فإذا كان األمر ال يتعلق حبق من. أخرى واجب أداء أفعال معينة، فإنه شيء آخر
 جتعل ٤ من املادة ٣وقال إن الفقرة . يكون سوى حق دستوري قائم يف القانون الداخلي، وليس للجنة أن هتتم به

وإن ما ميكن التساؤل عنه .                                                     ً               املشكلة ملموسة بدرجة أكرب بتخويل احملاكم الوطنية اختصاصا  حلسم هذا املوضوع
فاختاذ إجراءات تنفيذ على . وطنية مؤهلة بالفعل للنظر يف مسائل القواعد اآلمرةهو ما إذا كانت جهات القضاء ال

 سيؤدي إىل تقدمي مطالبات مبالغ فيها أو تافهة يطلب مبوجبها ٤ من املادة ٣الصعيد الداخلي على أساس الفقرة 
تج به فرد بصفته الشخصية اعتبار حق معني حي                                                         ً أفراد على مساعدة أو محاية دولة اجلنسية، واحلكومات سترفض حتما  

 .من القواعد اآلمرة

 قال إن ما يزعجه هو اجتاه املتكلمني من األعضاء إىل اعتبار وجود عالقة وثيقة بني السيد براونلي -٢٥
وإن هناك بطبيعة احلال عالقة وظيفية قائمة بينهما، ولكن ليس يف جوهرها . مسؤولية الدول واحلماية الدبلوماسية

األيادي "                                               ً                    فهناك مشاكل تتعلق بتعيني احلدود، وميكن التساؤل مثال  عما إذا كانت قاعدة . ة كبريةتشابك ذو أمهي
وتتعلق املسألة بشكل عام . واألرجح أهنا تقع بني االثنني. تدخل يف جمال املقبولية أو يف جمال املسؤولية" النظيفة

ماية الدبلوماسية بأشكاهلا املختلفة، وبني قيام مطالبة ما مبعرفة ما إذا كان هناك متييز بني أهلية دولة ما ملمارسة احل

                                                        

) ٦ (  A. Verdross and B. Simma, Universelles Völkerrecht:Theorie und Praxis, 3rd ed. (Berlin, 

Dunker & Humblot, 1984).                                                                                                                                           
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وليس من املستصوب أن تبتعد اللجنة عن مسارها خللق من املشاكل أكثر مما لديها بالفعل على . على أسس سليمة
هنا وكان ينبغي، يف رأي السيد براونلي، اإلشارة على األقل إىل مقبولية املطالبات يف التقرير أل. جدول أعماهلا

فإن ما حيدث يف السيناريو الذي قدمه السيد . ومع ذلك، فإن املسألتني خمتلفتان. مسألة ذات صلة باملوضوع
غوكو هو بالضبط اجلزء الوظيفي من احلماية الدبلوماسية، إال إذا مت بالفعل تقدمي مطالبة من جانب دولة جنسية 

نسية املرأة اليت صدر ضدها حكم متارس احلماية فدولة ج. املرأة اليت صدر ضدها حكم يف الدولة األخرى
. الدبلوماسية مبعناها الوظيفي واملسألة ال تتعلق بوصف الفعل ذاته، أي احلكم والعقوبة، بأنه فعل غري مشروع

                                             ً وقال إن املسألة الواجب النظر فيها تتناول جزئيا  .                                   ً                      فهذا الفعل ميكن أن يكون نتيجة، علما  بأنه ليست هناك معادلة
ى األقل مقبولية املطالبات، سواء املطالبات املتنازع عليها واجلاري التفاوض بشأهنا بني الدول، أو املطالبات اليت عل

           ً     ً                          ذلك أن جزءا  كبريا  من املصادر اليت أشار إليها . ختضع لتحكيم حمكمة العدل الدولية، وهذا أمر ينبغي التسليم به
 .أصدرهتا حمكمة العدل الدولية الدائمة أو حمكمة العدل الدوليةاملقرر اخلاص عن حق إمنا يتمثل يف قرارات 

واقترح إبداء بعض .                                                          ً            هنأ املقرر اخلاص على تقريره األول الذي يقدم عناصر مفيدة جدا  للنظر فيهاالسيد ممتاز -٢٦
ير، والتعبري صراحة عما املالحظات العامة بشأنه، فقال إنه ينبغي تعيني حدود املوضوع الذي جتري معاجلته يف مقدمة التقر

 احلماية الوظيفية اليت وإن املسألة األوىل الواجب استبعادها هي مسألة.                       ً                يطرحه املقرر اخلاص جانبا  يف فقرة أو اثنتني
وبنفس املناسبة، جتدر اإلشارة بالتحديد إىل أن احلماية وباألخص .  من التقرير٣٨جرى تناوهلا يف الفقرة 
قانون الدويل للدبلوماسيني ال تدخالن يف إطار املوضوع الذي جتري معاجلته، على غرار احلصانات اليت مينحها ال

وباملثل، يستحسن أن يذكر املقرر اخلاص من : املسائل املتعلقة حبماية اخلرباء واملوظفني التابعني للمنظمات الدولية
حبق التدخل بالقوة ألغراض إنسانية، ال تدخل البداية أن املسألة املتعلقة مبعرفة ما إذا كان القانون الدويل يعترف 

                                   ّ        ً ويف رأي السيد ممتاز أن املقرر اخلاص ال ميي ز دائما  . ٦٠                      ً                            يف إطار هذه الدراسة بدال  من انتظار ذكر ذلك يف الفقرة 
 حيث تدخل املمارسات ٥٢والدليل على ذلك هو الفقرة . بني احلماية الدبلوماسية ومثل هذا النوع من التدخل

أكثر " التدخل ألغراض إنسانية"شار إليها املقرر اخلاص، على األرجح، يف جمال التدخل الذي يطلق عليه اسم اليت أ
 .من تدخل يف جمال احلماية الدبلوماسية

                                                                 ً                            أما فيما يتعلق جبوهر القضية، فقال السيد ممتاز إنه وإن كان يقدر متاما  االستشهادات العديدة املستمدة  -٢٧
 فإنه يرى أن على املقرر اخلاص أن يركز بدرجة أكرب على ممارسات الدول اليت هي ممارسات من الفقه والقضاء،

                                   ً            فهذا من شأنه بالتأكيد أن يوجد أساسا  أفضل لتقدمي . ١٠وفرية، كما أشار هو نفسه إىل ذلك يف الفقرة 
وقال إن هذا . عها يف املستقبلاإلجراءات اليت جيوز للدول أن تتخذها ملمارسة احلماية الدبلوماسية يف مواد يتم وض

 .مشروع طويل األجل ولكنه سيعود بالتأكيد بفائدة كبرية على التقرير

، قال السيد ممتاز إنه يشاطر آراء األعضاء الذين مل يوافقوا على استعمال كلمة ١وفيما يتعلق باملادة  -٢٨
فيجب . هذه الكلمة ميكن أن خيلق مشاكلوإن املقرر اخلاص قد أشار على كل يف عرضه إىل أن استعمال " إجراء"

عدم استعماهلا خاصة وأهنا قد حتمل على اإلشارة إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وإىل اإلجراءات 
 وجتدر ".فعل"أفضل من كلمة " إجراء"وكلمة . وميكن النظر يف حلول أخرى  . القمعية اليت ميكن أن يتخذها جملس األمن 

 مجيع التعاريف الواردة يف الفقه بشأن احلماية الدبلوماسية، واليت ذكرها املقرر اخلاص يف الفقرة اإلشارة إىل أن
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ويتمثل احلل الثاين يف إعادة استعمال العبارة اليت استخدمها الفريق العامل .  من تقريره، تستخدم هذا املصطلح٣٧
، أال وهي ٤٠اليت أشار إليها املقرر اخلاص يف الفقرة  )٧(املعين باحلماية الدبلوماسية يف الدورة التاسعة واألربعني

 .حق تبين القضية لصاحل مواطنيها

، قال السيد ممتاز إنه يؤيد هو اآلخر حذفها جلميع األسباب ذات الصلة اليت مت ٢وفيما يتعلق باملادة  -٢٩
 باستعمال القوة أو حظر ذلك أن حظر التهديد. واعترض كذلك على اإلبقاء على مقدمة هذه املادة. تقدميها

وقد انضم هنا إىل .              ً     ً                                                              استعماهلا حظرا  صرحيا  من شأنه أن يضعف بالفعل مبدأ احلظر ذاته للجوء إىل القوة، ال العكس
 من ميثاق األمم ٢ من املادة ٤آراء السيد براونلي والسيد بيليه، الذي ال ميكن اعتباره من أنصار تفسري الفقرة 

وعليه، تساءل السيد ممتاز عما إذا كان ال يستصوب االهتمام بدرجة أكرب مبضمون الفقرة .             ً     ًاملتحدة تفسريا  شامال 
فهذه . ، وباألخص حبالة الدولة العاجزة عن تأمني احلماية الدبلوماسية مع رغبتها يف ذلك٢من املادة ) ب(الفرعية 

وحبذ ". الدولة املفككة"عندئذ حول ويدور احلديث . احلاالت تتكاثر لألسف يف العامل حيث ينهار هيكل الدولة
   ّ                                 وسل م بأن مشكلة اللجوء إىل القوة تطرح . أن يقدم املقرر اخلاص يف مرحلة الحقة أفكاره بشأن هذا املوضوع

 .                                       ً         نفسها يف مثل هذه احلاالت يف ظروف ختتلف متاما  عن بعضها

 عدا ما يتعلق باإلشارة الواردة فيها  ال تستدعي التعليق عليها بشكل خاص، ما٣            ً          واستطرد قائال  إن املادة  -٣٠
فقال إنه وإن كان يؤيد اإلبقاء على املادة . ، واليت حتمل السيد ممتاز على إبداء بضع كلمات بصددها٤إىل املادة 

، ومن مث فيما يتعلق باإلبقاء على التمييز الوارد فيها بني مفهوم )٨( من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول١٩
                   ً وقال إنه يوافق متاما  .                                         ّ                               هوم اجلنحة، فإنه يرى أن هذا التمييز لن خيل ف أي أثر على احلماية الدبلوماسيةاجلرمية ومف

 من مشروع املواد بشأن ١٩ من تقريره بأن املادة ٨٩مع املقرر اخلاص الذي أفاد يف احلاشية الواردة يف الفقرة 
ود عالقة متبادلة واضحة بني القواعد اآلمرة واألمثلة مسؤولية الدول ال تشري إىل القواعد اآلمرة، وإمنا إىل وج

وإن احلاالت اليت مت النظر فيها تنتهي مجيعها بانتهاك مجاعي ال فردي حلقوق األفراد من مجيع الفئات، . املذكورة
ممتاز ويف رأي السيد . وليس باملستطاع عزل مواطين دولة عن مواطين الدولة اليت تود ممارسة احلماية الدبلوماسية

أن أي تدخل إلهناء احلاالت اليت ورد ذكرها يف هذه احلاشية مياثل التدخل ألغراض إنسانية مع عدم املوافقة على 
. وقال إن التدخل ألغراض إنسانية ليس على كل حال املوضوع قيد الدراسة. استعمال القوة لتحقيق هذا الغرض

يصعب يف : فض منح أقلية قومية حق تقرير مصريها بنفسهافاملوضوع املثري للمشاكل هو بالذات الدولة اليت تر
 .هذه احلالة تصور اختاذ إجراءات ملمارسة احلماية الدبلوماسية

 أشار إىل فرضية الدولة املفككة اليت ذكرها السيد ممتاز حيث حيتمل أن يكون األجانب يف السيد هافنر -٣١
اللجوء إىل استعمال القوة، فقال إهنا ال تدخل يف إطار احلماية حاجة إىل احلماية الدبلوماسية اليت قد يتم منحها ب

                                                        

 .١٨٢، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٧حولية  )٧(

 .١، احلاشية ٢٦١٣انظر اجللسة  )٨(



 

-143- 

اإلجراءات املتخذة من جانب دولة ضد " اليت اقترح املقرر اخلاص أهنا متثل ١الدبلوماسية اليت مت تعريفها يف املادة 
 ".دولة أخرى

وثيقة الصلة باملوضوع، ا قال إنه يسلم بأن املشكلة اليت طرحها السيد ممتاز  تشيفوند-السيد بامبو  -٣٢
السكان بقدر -اإلقليم أو دولة-ذلك أن الدولة املفككة ليست هي دولة. ولكنه مييل إىل مشاطرة رأي السيد هافنر

فهل يكون تفكك الدولة على مستوى السلطة أو مستوى ممارسة السيادة؟ . ما هي حكومة وجهاز إدارة الدولة
. لتساؤل عن الطريقة اليت ميكن أن تتم هبا ممارسة احلماية الدبلوماسيةوإذا كان األمر كذلك، لكان من اجلدير ا

فهذه احلماية تفترض بالفعل أن ختاطب حكومة الدولة صاحبة املطالبة، أي حكومة الدولة اليت تتبىن قضية أحد 
بات التساؤل                                                       ّ ويف حالة كهذه، وجب أن جيري احلوار والتفاوض بني حكومتني، وإال  . مواطنيها، حكومة نظرية هلا

 .    ً                               ً                         شرعا  عما إذا كانت املطالبة تندرج فعال  يف روح احلماية الدبلوماسية

 قال إن املسألة اليت أثارها السيد ممتاز على درجة كبرية من األمهية، وإنه ال يشاطر رأي السيد لوكاشوك -٣٣
فتساءل عن اجلهة اليت . جود دولةالسيد هافنر الذي يفيد بأنه ال جيوز التحدث عن احلماية الدبلوماسية يف غياب و

وإن الفرضية اليت طرحها . وقال إن األمر يتعلق هنا جبانب سياسي ذايت. ستقرر ما إذا كانت هناك دولة أم ال
وإن هذا الواقع له أسس قانونية ويستحق من .                     ً                                    السيد ممتاز ليست ضربا  من اخليال أو بدعة، وإمنا هي واقع يومي

 .ةاللجنة العناية واملساند

 اليت تنص على ٢من املادة ) ب( قال إن االقتراح الذي قدمه نابع مباشرة من الفقرة الفرعية السيد ممتاز -٣٤
وإن هذا االقتراح ال يشري . حالة الدولة صاحبة الضرر العاجزة عن تأمني سالمة مواطين الدولة املمارسة للحماية

 .قدرة على تأمينهاإىل انعدام إرادة تأمني احلماية، وإمنا إىل عدم ال

قال إن ما فهمه هو أن السيد ممتاز يشري إىل حالة دولة لديها حكومة قائمة ولكنها السيد كاباتسي  -٣٥
وإنه يتعني على دولة اجلنسية اليت تريد تبين قضية أحد . عاجزة، ألسباب استثنائية، عن تأمني سالمة األجنيب

 . املعنيةرعاياها أن جتد وسيلة لذلك مع الدولة األخرى

وقال إن هناك حاالت تسعى فيها عدة سلطات على .    ّ                          سل م بتعدد درجات تفكك الدولةلسيد ممتازا -٣٦
 .أراضي دولة ما إىل إثبات وجودها دون أن تتمكن إحداها من تأمني محاية رعايا الدول األخرى

استرعى انتباهه بشكل خاص كان  قال إن اقتراح السيد ممتاز مثري جدا لالهتمام، لكن ما السيد كانديويت -٣٧
املالحظة العامة اليت أبداها يف بداية كلمته بشأن احلاجة إىل تعيني حدود املوضوع قيد الدراسة بشكل سليم، ألن 

 .                         ً      ذلك من شأنه أن يوضح نقاطا  عديدة

نه يتفق مع السيد                  ً                                                          حتدث، بصفته رئيسا  للجنة إلبداء وجهة نظره يف هذا التبادل اجلاري لآلراء، فقال إ الرئيس -٣٨
أما فيما . كانديويت على أن تعريف احلماية الدبلوماسية ألغراض الدراسة سيوضح األمور وسيسمح ببدء املناقشة بسالسة
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فقد حيدث .                                                                     ً                        يتعلق باملشكلة اليت أثارها السيد ممتاز، فقال إهنا ميكن أن تطرح نفسها أيضا  من وجهة نظر دولة اجلنسية
 .دولة عاجزة عن ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطنيهابالفعل أن تكون هذه ال

                                                                  ً                      وإذ أبدى مالحظاته بشأن التقرير قيد الدراسة، فقد هنأ السيد كامتو أوال  املقرر اخلاص على جسارة  -٣٩
                            ً     ً    وقال إنه يويل هو نفسه اهتماما  كبريا  ألي . وشجاعة موقفه من مسألة حقوق اإلنسان والتدخل ألغراض إنسانية

                                         ً     ً                                                 هد يبذل من أجل تطوير القانون الدويل تدرجييا ، أوال  ألنه أحد شقي املهمة الرئيسية اليت تضطلع هبا اللجنة، ج
وهو شق ال ينبغي إبعاده ال من حيث املبدأ وال باسم احملافظة الزائفة، وكذلك ألنه ميكن أن ميهد السبيل إلحراز 

                                                    ً اندفاع املقرر اخلاص يف عملية تطوير القانون الدويل تدرجييا  وإن ما يشغله باألخص هو . أوجه تقدم قانونية مهمة
يف هذا اجملال دون أن يفصح عن ذلك صراحة، ودون أن حيدد القاعدة اليت انطلق منها وال سبب قيامه بذلك، 
                                                      ً                                          وخاصة دون أن يهتم بعدم قلب ما اشتهر على اعتباره منطقيا  من مكتسبات القانون الدويل، بل وإحدى دعائم 

                        ً                  فاللجوء إىل القوة خيضع أوال  لنظام قانوين شديد . نون العالقات بني الدول، أال وهي حظر اللجوء إىل القوةقا
      ً             وثانيا ، ختضع احلماية . الدقة ال ميكن النظر فيه خارج اإلطار القانوين البحت الذي حدده له ميثاق األمم املتحدة

انونية ومؤسسية خاصة ال جيوز إخضاع احلماية الدبلوماسية الدولية حلقوق اإلنسان، من جانبها، لنظام وآليات ق
ّ                                                                                        هلما وإال  شو ه طابعها لشدة صعوبة تعريف نظامها القانوين يف حالة استخدام مفهوم واحد يف هذه الفرضية لتعيني    ّ       

حىت حتت قناع       ً                                                                وثالثا ، ال ميكن أن يندرج التدخل ألغراض إنسانية يف جمال احلماية الدبلوماسية، .                ًأمور خمتلفة متاما 
حقوق اإلنسان، ألن هذه املؤسسة قد أنشئت يف القرن التاسع عشر لتنمية سياسات القوة يف وقت مل يكن قد 

ّ                                          ً                       صر ح فيه بعد أن حظر اللجوء إىل القوة ميثل مبدأ  من مبادئ القانون الدويل  . 

يتعلق أوهلما بتعريف . نيويف رأي السيد كامتو أنه كان ينبغي للمقرر اخلاص أن ينطلق من سؤالني بسيط -٤٠
 من التقرير، ولكنه ٢١ إىل ١٠وقال إن ذلك مل يفته بالتأكيد، كما دلت عليه الفقرات من . احلماية الدبلوماسية

                                        ً                                              مل جيب عنه بالكامل، يف حني أن ذلك كان ضروريا  ال فحسب بتحليل هذه املؤسسة من خالل أحكام القضاء 
اء يف مقدمة التقرير أو يف التطورات الالحقة فيه، بني مفهوم احلماية الدولية بأكملها، وإمنا بالتمييز، سو

الدبلوماسية واملفاهيم القريبة هلا، بل املرتبطة هبا، مثل محاية الدبلوماسيني والقنصليني، أو حىت محاية موظفي 
الدبلوماسية ميكن أن أما السؤال الثاين، فكان جيب أن ينصب على معرفة ما إذا كانت احلماية . املنظمات الدولية

وما من شك يف أن باإلجابة عن . تستخدم اليوم ألغراض أخرى غري تلك اليت حتققها يف القانون الدويل التقليدي
حقوق هذين السؤالني كانت ستحصر املوضوع بشكل أفضل للوصول إىل نتيجة مفادها أنه ال ميس ال محاية 

وقال إن مفهوم احلماية الدبلوماسية جيب أن يفهم مبعناه الصرف . انيةاإلنسان، وال بطبيعة احلال التدخل ألغراض إنس
 ألن العرف قد استقر يف هذا اجملال مبا فيه الكفاية، وألن ممارسات الدول معروفة  التقليديالوارد به يف القانون الدويل 

 . يثري تدوينها أي خالف     ً                                                                  نسبيا  إىل حد كبري وألن أحكام القضاء وفرية مبا فيه الكفاية لطرح قواعد دقيقة ال

 قد خصصت لتعريف احلماية ١، الحظ السيد كامتو أن املادة ٤ إىل ١       ً                    وانتقاال  إىل مشاريع املواد من  -٤١
وقال إهنا تثري مشاكل قانونية جوهرية يف . الدبلوماسية، ال لتعريف نطاق انطباقها كما يشري إىل ذلك عنواهنا

فاحلماية الدبلوماسية هي بالفعل حق، وهذا . الواردة فيها" إجراءات"كلمة  منها فيما يتعلق بوجه خاص ب١الفقرة 
احلق هو حق الدولة يف أن تتخذ ضد دولة أخرى إجراءات لتسوية خالفات بالطرق السلمية يف سبيل محاية حقوق 
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      ً    رر فعال  غري            ً                 وليس ضروريا  أن يكون مصدر الض. أو ممتلكات أحد رعاياها نتيجة لضرر أصاهبا يف الدولة املضيفة
فعلى سبيل املثال، ميكن تصور حالة شخص صودرت ممتلكاته يف دولة أجنبية واستنفد مجيع سبل .            ًمشروع دوليا 

وقال إنه ليس يف هذه احلالة إنكار للعدالة، وإمنا . االنتصاف احمللية املتاحة له للحصول على تعويض دون جدوى
ب فساد القضاة أو نتيجة لضغوط أو تعليمات صادرة عن الدولة القضاء يسيء بكل وضوح تطبيق القانون إما بسب

فهل ينبغي يف هذه احلالة ممارسة احلماية الدبلوماسية أم ال؟ وهل يتعلق األمر بانتهاك القانون الدويل، أم . املعنية
ية اليت ميكن فهذه هي احلالة النموذج.                    ً                                          بفعل غري مشروع دوليا ؟ وقال إنه ال بد على األقل من طرح هذه األسئلة

أن متارس فيها احلماية الدبلوماسية ألنه حدث فيها مساس حبقوق أو ممتلكات فرد يف دولة أجنبية، واألحكام 
ومثة سؤال آخر يطرح نفسه . القضائية حملكمة العدل الدولية الدائمة أو حملكمة العدل الدولية زاخرة يف هذا الصدد

املتعلق مبعرفة ما إذا كان ينبغي حتويل احلماية الدبلوماسية إىل إجراء يكون وينبغي اإلجابة عنه يف التعليق، هو ذلك 
اهلدف منه الوصول إىل درجة قضاء رابعة يف البلدان اليت يقوم فيها القضاء على ثالث درجات، عندما تصدر اهليئة 

ك آلية يتخذ مبوجبها إجراء وستكون احلماية الدبلوماسية بذل.                             ً             القضائية العليا يف البلد حكما  ميس مبصاحل أجنيب
 .النقض بالنقض

ومثة سؤال آخر ال بد من اإلجابة عنه هو ذلك املتعلق مبعرفة ما إذا كان ينبغي النظر فقط إىل احلماية  -٤٢
وقال السيد كامتو إنه مييل إىل االعتقاد، كغريه من أعضاء اللجنة، أن .                               ً       ًالدبلوماسية على أهنا متثل إجراءا  قضائيا 

أما فيما . ماية ميكن أن متارس عن طريق املفاوضات الدبلوماسية دون أن يصل األمر بالضرورة إىل القضاءهذه احل
 اليت حتيل إليها، واليت تثري ٨، فقال إنه ميكن اإلبقاء عليها مع مراعاة فحوى املادة ١ من املادة ٢يتعلق بالفقرة 

 .للوهلة األوىل عدة مشاكل

 قال السيد كامتو إنه يؤيد مجيع املالحظات اليت أبديت بشأن هذا املوضوع، ،٢وفيما يتعلق باملادة  -٤٣
، ١ويعتقد أنه ينبغي حذفها ببساطة، خاصة وأنه اقترح إدراج فكرة التسوية السلمية للخالفات ابتداء من املادة 

 .باعتبار أن ذلك سيتيح فض املشكلة دون ذكر اللجوء أو حظر اللجوء إىل استعمال القوة

 بشأن ممارسة احلماية الدبلوماسية بشكل تقديري أو إلزامي، ٣وفيما يتعلق باخلالف الذي أثارته املادة  -٤٤
فهذه . قال السيد كامتو إن فكرة ممارسة احلماية الدبلوماسية بشكل تقديري فكرة يؤيدها بشكل طبيعي ومنطقي

                         ً             ن الوضعي، وإمنا تتمشى أيضا  من وجهة نظر الفكرة ال تتفق فحسب مع أحكام القضاء الراسخة بالفعل يف القانو
فهذه احليلة . قانونية وعملية، مع احليلة األوىل اليت مبقتضاها حتل الدولة نفسها حمل أحد رعاياها الختاذ إجراءات

حتول احلماية الدبلوماسية، على الصعيد القانوين، إىل حق تتمتع به الدولة، وهذا احلق هو، يف هذه احلالة، حق 
فمىت حلت الدولة نفسها .                                       ً      ً           ًوهبذا املعىن، تصبح احلماية الدبلوماسية حقا  شخصيا ، ال التزاما . ة املعنية باألمرالدول

حمل أحد رعاياها، استهدف القانون الدويل ال ذلك الشخص وإمنا الدولة نفسها، وهذه الدولة هي اليت جيب أن 
                  ً                                  لدبلوماسية التزاما ، لكان ذلك معناه تأسيس حق للحماية وعلى كل، إذا اعتربت احلماية ا. متارس هذا احلق الذايت

ومن جهة أخرى، فإن .                              ً      ً                                   الدبلوماسية، وألصبح حينذاك حقا  مالزما  لإلنسان، وهذا ما خيرج عن إطار املوضوع
                                                     ِّ                                            ممارسة احلماية الدبلوماسية مبعناها الكالسيكي والتقليدي حتم ل الدولة تكاليف مالية يف الواقع حىت وإن انتهت 

وقد تفتقر بالفعل إىل . ولكنها تتحمل نفقات الدعوى يف البداية. القضية لصاحلها وحصلت على تعويض



 

-146- 

ولن يكون . إمكانيات إقامتها ورمبا قررت عدم إقامتها لنفس هذا السبب بعد دراسة املوضوع من مجيع جوانبه
الدولة ملدى مالءمة اختاذ مثل هذه            ً              وينبغي أيضا  مراعاة تقدير . لدى أحد احلق إللزامها على اختاذ إجراءات

ويتبني من مث أن احلاجة تدعو إىل اإلبقاء على فكرة ممارسة احلماية الدبلوماسية بشكل . اإلجراءات أو عدم اختاذها
 .بدقة" املمارسة التقديرية"تقديري حىت وإن اقتضى األمر بيان أسباب هذا اخليار يف التعليق، وحتديد مفهوم 

 اليت تثري عدة صعوبات سبق ألعضاء آخرين يف اللجنة ٤ل السيد كامتو، فيما يتعلق باملادة      ً    وأخريا ، قا -٤٥
 .ذكرها، إنه يؤيد هو اآلخر حذفها

                                                   ً                                تساءل عما إذا كان ال ينبغي للمقرر اخلاص أن يعاجل أيضا  يف أعماله املقبلة مسألة النتائج السيد هافنر -٤٦
 .لة أو حبكومة من جراء ممارسة احلماية الدبلوماسيةالقانونية اليت تترتب على االعتراف بدو

 أشار إىل نقطتني مهمتني أثارمها الرئيس، فقال إن املسلك الطبيعي يف رأيه ملمارسة احلماية السيد بيليه -٤٧
. الدبلوماسية هو املفاوضات ألن مجيع الطرق األخرى، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية، استثنائية على األرجح

             ً                                                                                 ا يتعلق ثانيا  مبعرفة ما إذا كان ميكن ممارسة احلماية الدبلوماسية بسبب أضرار نتجت عن فعل مشروع، قال وفيم
. بأفعال غري مشروعةإنه سبق بالفعل طرح هذه املسألة، وإن مل تكن للمثال املذكور صلة باملوضوع ألنه كان يتعلق 

حيث صلتها مبوضوع مسؤولية الدول، بل وكذلك من وال شك أن املشكلة معقدة وأنه جيدر طرحها، ال فحسب من 
 .حيث ارتباطها باملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أنشطة ال حيظرها القانون الدويل

 تناول هو اآلخر اجلانبني اللذين تطرق إليهما الرئيس وأشار إليهما السيد بيليه،  تشيفوندا-السيد بامبو  -٤٨
  ً                                                                                 وال ، فيما يتعلق بطرق ممارسة احلماية الدبلوماسية، على أن اإلجراءات القضائية إجراءات شبه فقال إنه يوافق أ

تبني على كل أن السياسة ) ٢٦١٩اجللسة (وإن املمارسات اليت عرضها السيد إيكونوميدس . استثنائية
ا خري وسيلة إلقامة العالقات فالدبلوماسية حبكم تعريفه. والدبلوماسية مها وسيلتان ملمارسة احلماية الدبلوماسية

بني الدول، ومن مصلحة احلماية الدبلوماسية أن تدخل يف حركة العالقات الودية وبذلك تتحاشى ضرورة اللجوء 
                  ً                              وفيما يتعلق، ثانيا ، مبمارسة احلماية الدبلوماسية يف . إىل اإلجراءات القضائية املكلفة واملعقدة يف كثري من احلاالت

                 ً                                                                 قال إهنا تتفق متاما  مع وجهة نظر السيد أوبريت بادان اليت مفادها أن اختاذ إجراءات احلماية إطار تصرف مشروع، 
 .الدبلوماسية ال يستبق احلكم على عدم شرعية الفعل الذي اختذه هذا اإلجراء بالضبط بسببه

ماية الدبلوماسية درجة              ً                                                            وباإلشارة أخريا  إىل السؤال الذي طرحه الرئيس ملعرفة ما إذا كان ينبغي اعتبار احل -٤٩
 تشيفوندا إن هذا السؤال مهم وأساسي يف رأيه من الناحيتني النظرية -من درجات القضاء، قال السيد بامبو 

فمن الناحية النظرية، حييل هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان هناك حدود قائمة بني النظام . والعملية على السواء
ومن الناحية العملية، فإن إقامة . وين الدويل، ويف حالة اإلجياب، إىل مفتاح العبورالقانوين الداخلي والنظام القان

                         َ                                                                         دعوى أمام قاض دويل أو أمام  حكم إمنا يعين فتح قضية سري عمل النظام القضائي الداخلي للدولة املعنية باألمر؛ 
ا إذا كان القضاء قد أدى واجبه فاألمر يتعلق مبعرفة ما إذا كانت مجيع سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت، وم

 .ولكن ذلك يعين االنتقال من جمال القضاء إىل جمال القانون اخلاص لألطراف. على النحو السليم، إخل
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 قال إن املسألة اليت أثارها الرئيس بشأن ممارسة احلماية الدبلوماسية يف حالة قيام دولة ما السيد براونلي ٥٠
أما مبدأ احلماية الدبلوماسية، فإنه ينطبق يف رأيه يف . هلا صلة خاصة باملوضوعبأنشطة غري مشروعة مسألة ليست 

                                                       ً                                      حاالت كثرية، إذا كان هناك احتمال بأن تصاب الدولة بضرر مثال  عند إعداد مشروع قانون وتأهب طرحه على 
 جانب األمثلة وإىل. الربملان، ويف حالة اعتماد تدابري خاصة قد تصيب دولة ما بضرر مبوجب القانون الدويل

 ١وقال إن املادة .                                                                                  ًاملتعلقة برتع ملكية أو مصادرة ممتلكات األجانب، ميكن ذكر معاملة البعثات الدبلوماسية مثال 
بصيغتها الراهنة ال تتناول سوى األضرار اليت تلحق بالفعل باملمتلكات الشخصية ألحد الرعايا، وال تتناول حالة 

 .الضرر الذي ميكن أن حيدث

، وتناوهلا أعضاء )اجللسة نفسها( عاد إىل مشكلة املبدأ اليت أثارها السيد سرينيفاسا راو لسيد لوكاشوكا -٥١
آخرون، فقال إن ما يود معرفته هو ما إذا كانت احلماية الدبلوماسية متارس فقط يف حالة ارتكاب فعل غري 

ويف رأي معظم اخلرباء أن ذلك .  لبدء ممارستها           ً                                               مشروع دوليا ، ومبعىن آخر ما إذا كان انتهاك القانون الوطين يكفي
                                                       ً                                   يكفي يف القانون الدويل التقليدي، وإن كان جيب أن يرتب، وفقا  لقاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية، 

ّ                    مسؤوليات بني الدول على مستوى معي ن تعر فها القواعد الدولية      ّ                              . 

              ً      ً               طين ال يشكل سببا  كافيا  ملمارسة احلماية          ً                                      ومضى قائال  إن احلالة خمتلفة اليوم؛ فانتهاك قانون و -٥٢
وإن ما ميكن أن يربر ممارستها هو انتهاك دولة لقاعدة أو عدة قواعد دولية حتكم حقوق األجانب، . الدبلوماسية

عما ينبغي فعله يف حالة وقوع أحد رعايا ) اجللسة نفسها(وكان السيد غايا قد استفسر . وإثبات مسؤوليتها عنها
وقال السيد لوكاشوك إن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف .  ضحية للتعذيب أو ملعاملة حتط بالكرامةدولة أجنبية

 سبل االنتصاف احمللية ال تكفل بالفعل حقوق الرعايا األجانب، ن              ً  فإذا علم مسبقا  أ. احمللية جتيب عن هذا السؤال
 عن اإلجراءات اليت ميكن أن يقترحها السيد واستفسر من مث. أمكن حينئذ اللجوء مباشرة إىل احلماية الدبلوماسية

غايا على حكومة بلده يف حالة أخذ املسافرين على باخرة إيطالية كرهائن وتعذيبهم أو إخضاعهم ملعاملة حتط 
 بالكرامة؟

             ً                         ً                                      ً                    واستطرد قائال  إن على اللجنة النظر أيضا  يف حالة دولة مثل سرياليون العاجزة حاليا ، ألسباب خاصة، عن منح -٥٣
 واستفسر عما إذا كانت هناك دولة ميكن أن متنح هذه احلماية لرعايا سرياليون؟. احلماية الدبلوماسية ملواطنيها

 قال إنه سجل مالحظات الرئيس فيما يتعلق باحلماية الدبلوماسية كوسيلة ملمارسة الدولة السيد غوكو -٥٤
وإن .                                           ًكانية ممارسة احلق أو عدم ممارسته مىت كان قائما وإنه يوافق من الناحية العملية على إم. لسلطتها التقديرية

فسياسة هؤالء املسؤولني ميكن . ما يشغله هو أن احلديث عن الدولة إمنا يشري إىل احلكومة، أي عن املسؤولني فيها
بة                    ً                                             ويكون واقع احلال إذا  إجراءات اختذهتا احلكومة وال سبيل إىل إخضاعها لرقا. أن تتغري يف ظل ظروف معينة

.                                                                    ً                 فمفهوم السلطة التقديرية يشغل بال السيد غوكو من حيث أنه قد يسبب ضررا  ملواطن إحدى الدول. احملاكم
                  ً                                                  ً                            فإذا تعلق األمر مثال  بفرد أعلن أنه غري مرغوب فيه وكان هذا الفرد متواجدا  يف دولة أخرى وارتكب ضده فعل 

ولكن الدولة املعنية قد ال تود ممارسة . لوماسية لصاحله              ً                                   غري مشروع دوليا ، وجب بطبيعة احلال ممارسة احلماية الدب
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وبعبارة أخرى، قال السيد غوكو إنه خيشى من أن تتسبب هذه السلطة التقديرية يف . هذه احلماية لسبب أو آلخر
 .ارتكاب التجاوزات

 قانون عرض وإذ تناول مرة أخرى املثال الذي أعطاه السيد براونلي، قال السيد غوكو إنه يذكر مشروع -٥٥
على الكونغرس يف الواليات املتحدة وكان ينص على فرض عقوبات على الشركات األجنبية القائمة يف الواليات 

                                ً     ً                  فمشروع القانون هذا كان يشكل ضررا  حمتمال  على بلد مثل كندا .                                       ًاملتحدة واليت تتعامل مع بلدان ككوبا، مثال 
وقال السيد غوكو .                     ً                 حدة، بل مع كوبا أيضا  وغريها من البلدانيقيم عالقات جتارية، ال فحسب مع الواليات املت

إنه يتفهم ضرورة مراعاة السلطة التقديرية، وإنه يلزم مع ذلك وضع قواعد تصون ممارسة حق احلماية الدبلوماسية 
 .لتفادي التجاوزات

                   ً     من غري املواطنني وفقا  ملا                                                     ً أفاد بأن احلماية الدبلوماسية ميكن أن متتد لتشمل أشخاصا السيد أوبريت بادان -٥٦
وقال إن هذه الظروف االستثنائية ". ٨يف ظروف استثنائية تنص عليها املادة  "١ من املادة ٢تنص عليه الفقرة 

الدولة اليت اكتسب " تعرف دولة اجلنسية بأهنا ٥هذا إىل جانب أن املادة . ٨منصوص عليها بالفعل يف املادة 
ويف هذا الصدد، طلب السيد ". ه حبكم امليالد، أو األصل، أو التجنس احلقيقيجنسيتها الشخص املطلوب محايت

وقال إن . أوبريت بادان إىل اللجنة النظر يف مسألة حمل اإلقامة املعتاد اليت متثل مفهوم الصلة بني الشخص والدولة
ولرمبا . ية األشخاص وأسرهم                               ً     ً                                هذا املفهوم قد تطور بالفعل تطورا  كبريا  يف السنوات األخرية، خاصة يف إطار محا

استطاع املقرر اخلاص يف تقريره القادم دراسة إمكانية مد احلماية الدبلوماسية إىل أشخاص يوجد حمل إقامتهم 
 .املعتاد يف دولة بعينها

 قال إنه يعترب، مثل الرئيس، أن احلماية الدبلوماسية عبارة عن عملية أو إجراء سلمي السيد إيكونوميدس -٥٧
وإن أعمال اللجنة جيب أن تربز هذه الفكرة بوضوح؛ ورمبا وجب إدراجها يف حكم يشري صراحة إىل أن . حبت

 .احلماية الدبلوماسية تتناىف مع اللجوء إىل استعمال القوة

ومن جهة أخرى، قال إن املمارسات تقدم الرد على السؤال املتعلق مبعرفة ما إذا كان ميكن ممارسة  -٥٨
. سية، ال فحسب يف القانون الدويل، بل كذلك يف القانون الداخلي بسبب وقوع فعل غري مشروعاحلماية الدبلوما

                                                        ً                                       فإذا وقع فعل غري مشروع على الصعيد الداخلي، وجب اللجوء أوال  إىل احملاكم الداخلية لفض املسألة؛ وإذا ظل 
يكون هناك يف معظم احلاالت تطابق بني                      ً                                          الفعل غري املشروع قائما  يف الداخل بعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية، س

عدم الشرعية الداخلية وعدم الشرعية الدولية، سواء يف شكل إنكار العدالة أو يف شكل انتهاك مادي لقاعدة من قواعد 
 ويف حالة استمرار الشك، ستحسم املسألة بإجراء تسوية اخلالفات ملعرفة ما إذا كان األمر يتعلق بانتهاك القانون . القانون

 .وال تنطبق احلماية الدبلوماسية على كل إال يف حالة انتهاك القانون الدويل. الداخلي أو القانون الدويل 

 أشار إىل السؤال الذي طرحه السيد لوكاشوك عليه، فتناول كمثال آخر القضية املتعلقة السيد غايا -٥٩
 األمر يتعلق هنا بفعل غري مشروع، جلاز وإذا اعترب أن. بقانون طرد األجانب ألسباب قائمة على أسس متييزية

. لدولة اجلنسية اليت يتبعها األجانب املستهدفني أن تبدي للدولة املعنية اعتراضها على طرد األجانب قبل طردهم
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فال جيوز لدولة اجلنسية أن تقول إن الفعل غري املشروع قد ارتكب، ألن األمر ال يتعلق إال مبشروع قانون ليس 
أن حترص على تأمني إال أنه حيق للدولة . ذا سيتم إقراره أو تطبيقه، وحىت يف حالة إقراره، لن يتم الطرد      ً     معروفا  ما إ

وليس هناك ما يدعو يف كال املثالني املذكورين، أال ومها التعذيب والطرد، إىل استنفاد . احترام القانون الدويل لرعاياها
 لثار سؤال صعب يتمثل يف معرفة طابع قاعدة استنفاد سبل االنتصاف وإذا كان هناك ما يدعو إىل ذلك،. سبل االنتصاف

وبالعودة إىل احلاالت اليت أشار إليها السيد لوكاشوك، قال إن . ولكن هذا ليس هو وقت النظر يف هذا السؤال. احمللية
 .الدولة ميكن أن تلجأ إىل سبل سلمية لفض اخلالف

يليه الذي مفاده أن املفاوضة متثل املسلك الطبيعي ملمارسة احلماية قال إنه يشاطر رأي السيد بالسيد آدو  -٦٠
وهذا ما يستشف .                                                          ً     وإهنا ال تكفي مع ذلك؛ فاإلجراءات القضائية تشكل هي األخرى جزءا  منها. الدبلوماسية

ولكن مىت فنقطة البداية هي بالفعل املفاوضة، . مافروماتيسبالفعل من حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية 
فشلت يف حتقيق نتائج، وجبت إقامة دعوى قضائية أو اختاذ إجراءات حتكيم أو إجراءات قضائية أمام حمكمة 

 .العدل الدولية

أما فيما يتعلق حبالة سرياليون، فقال السيد آدو إنه جيوز للدولة، يف احلدود املنصوص عليها يف القانون  -٦١
وإن الدولة هي اليت حتكم .                     ً                           بقدر ما تراه ضروريا  ألن األمر يتعلق بتأكيد حقهاالدويل، ممارسة احلماية الدبلوماسية

وهلذا السبب، ال يعين عجز حكومة . بنفسها تقرير منح احلماية الدبلوماسية أو عدم منحها ومقدار قيامها بذلك
 .لك يف املستقبلسرياليون اآلن عن ممارسة هذه احلماية الدبلوماسية أهنا لن تكون قادرة على القيام بذ

.                                                          ً                 ً    قال إن املناقشة قد أظهرت خطر اللبس بني مفاهيم خمتلفة قانونا ، رغم تشاهبها نوعا  ماالسيد تومكا -٦٢
فإذا رجعنا بالفعل إىل القانون العريف، الذي من املفترض أن تؤسس عليه أعمال اللجنة، لتبني أن الشرط األول 

ولذلك، ال تدخل يف جمال احلماية .  هو االدعاء بانتهاك القانون الدويللبدء اختاذ إجراءات احلماية الدبلوماسية
ففي هذه االفتراضات، جيوز لدولة أن تسترعي . الدبلوماسية حالة مشروع قانون أو تدابري وقائية تتخذها الدولة

دولية ألنه م هيئة قضائية انتباه دولة أخرى إىل ضرورة الوفاء بالتزاماهتا، ولكن ال جيوز هلا أن تتذرع مبسؤوليتها أما
وقد يكون هناك خالف بني هاتني الدولتني بشأن تفسري اتفاقية دولية، ولكن ليس لذلك شأن باحلماية  . مل حيدث انتهاك 

                ً                                                                          وختتلف احلالة أيضا  بالنسبة للضرر الذي يلحق مبواطن أجنيب من جراء نشاط غري مشروع، فما سيكون عليه . الدبلوماسية
ف بني ذلك الشخص وبني الدولة؟ وقال إن ذلك املواطن األجنيب ال يستطيع االدعاء بأن القانون بالفعل سبب اخلال

                                      ً                          وال شك أن دولة اجلنسية ميكن أن متارس ضغوطا  لصاحله، ولكن األمر ال يتعلق . الدويل أو القانون الداخلي قد انتهك
نون الدويل له صلة مبعاملة األجانب أو حبقوق اإلنسان، فهذه احلماية تنطبق مىت حدث انتهاك للقا. باحلماية الدبلوماسية

ويف هذه احلالة، جيوز لدولة اجلنسية أن . ومل حيصل الشخص املضرور على تعويض بعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية
 .وينبغي التمييز بوضوح بني هذه احلاالت املختلفة لتجنب خطر اللبس بينها. ترفع اخلالف على الصعيد الدويل

وقال إنه ينبغي له مع ذلك أن يهتم يف تقريره .  هنأ املقرر اخلاص على نوعية عملهالسيد سرينيفاسا راو -٦٣
ينبغي بالفعل معرفة مىت كانت هذه احلماية مشروعة أو غري مشروعة : القادم بشروط ممارسة احلماية الدبلوماسية

          ً    وأضاف قائال  إن . خول يف جمال مسؤولية الدولويف أية ظروف كانت مشروعة، وابتداء من أية حلظة يتم الد
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وباملثل، يثري تعريف احلماية الدبلوماسية الوارد يف . حاالت اللبس احلالية ترجع إىل أنه مل يضع توجيهات حمددة
وينبغي من مث للمقرر اخلاص أن يعطي للجنة يف تقاريره .  مشكلة ألنه مرتبط مبسؤولية الدولة فحسب١املادة 

 .وجيهات يف هذه اجملاالتالقادمة ت

فقبل مطالبة املقرر اخلاص بتقدمي ردود واضحة .  قال إنه ينبغي الذهاب إىل حد أبعد من ذلكالسيد سيما -٦٤
على أسئلة مت طرحها بشأن حدود أو شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية، وجبت اإلشارة بوضوح إىل ما ينبغي 

 .لسيد سيما أن ليس هناك توافق يف اآلراء بشأن هذه النقطةوالحظ ا. فهمه من احلماية الدبلوماسية

 الحظ أن اللجنة ليست لديها بالفعل فكرة حمددة عن ماهية املؤسسة القانونية اليت تسعى السيد كانديويت -٦٥
ويل؛ وال                       ً                                 ً      ً                     وينبغي من مث القيام أوال  بتعريف احلماية الدبلوماسية تعريفا  دقيقا  على صعيد القانون الد. إىل تدوينها

ّ                            ً                                          ينبغي للجنة أن تضم ن احلماية الدبلوماسية أنواعا  أخرى من اإلجراءات الدبلوماسية ال متت هلا بصلة                  . 

وإذا . وال بد، من جهة أخرى، على حد قول السيد هافنر، فهم اآلثار اليت ترتبها احلماية الدبلوماسية -٦٦
ل أن يتم إعداد قواعد خطية بشأهنا، فقد أيد السيد اعترب أن هذه املسألة ميكن أن تدرس يف إطار فريق عمل قب

ّ                   وقال إن احلماية الدبلوماسية معر فة بوضوح يف عدد من . كانديويت اقتراح السيد بيليه بإنشاء فريق العمل هذا                              
، ولكن إذا أضيفت إليها مفاهيم ال مافروماتيساألحكام ال سيما حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية 

ومن هنا أمهية إنشاء فريق العمل هذا .                                                     ًها، لنشأ خطر فتح صندوق باندورا خبلط مفاهيم خمتلفة متاما تدخل في
 .ملساعدة املقرر اخلاص على حتديد جمال احلماية الدبلوماسية

 .                                                       ً                 أيد هذا االقتراح واقترح أن يتم إنشاء فريق العمل اعتبارا  من األسبوع التايلالسيد أوبريت بادان -٦٧

 قال إنه يود ال فحسب االستجابة القتراح السيد أوبريت بادان، وإمنا تلخيص املالحظات يد دوغاردالس -٦٨
 .، وذلك يف أقرب وقت ممكن٤ إىل ١اليت أبديت بشأن املواد من 

١٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢١اجللسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١٦يوم الثالثاء، 

 داالسيد شوساي ياما  :الرئيس

 -السيد إدريس، السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو،  تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،

ي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما،  السيد غالتسك
 أمتادجا، السيد �كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كانديويت، السيد كروفورد، السيد كوسوما 

 .لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد هافنر، السيد هي

 ــــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛  (A/CN.4/504, sect. A*)تابع( )١(مسؤولية الدول
 )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )*تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

           ً     ً                                                               رحب ترحيبا  حارا  بالسيد هانس كوريل، وكيل األمني العام للشؤون القانونية واملستشار الرئيس -١
        ً  ، وحتديدا ، Add.1-4) و(A/CN.4/507لمقرر اخلاص القانوين، ودعا اللجنة إىل مواصلة نظرها يف التقرير الثالث ل

 .      ً     مكررا  منه٤٠يف املادة 

بأن تعاجل املسائل اليت تتناوهلا ) ٢٦١٦اجللسة ( قال إنه يود التعليق على اقتراح السيد بيليه السيد غايا -٢
 من ١١٨ضاف أن الفقرة وأ.       ً                    ً                                مكررا  يف الباب الثاين مكررا  املتعلق بإعمال املسؤولية الدولية٤٠     ً       حاليا  املادة 

وأعرب عن تأييده لفكرة صياغة األحكام الواردة . التقرير تبني أن املقرر اخلاص ينحو إىل املشاركة يف ذلك الرأي
يف الباب الثاين مبا مفاده التزامات الدول املرتكبة للفعل غري املشروع، غري أنه يعتقد بوجوب الوفاء بتلك 

من هنا . إما دولة واحدة أو أكثر أو شخص آخر من أشخاص القانون الدويلااللتزامات جتاه جهة ما، تكون 
                                                        

 .٢٦١٦        ً        استئنافا  للجلسة  *

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول(لد الثاين ، اجمل٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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      ً                                        مكررا  احلالية، وهو نص، بصرف النظر عن عنوانه، ٤٠                                        ً        ضرورة تضمني الفصل األول من الباب الثاين نصا  كاملادة 
ومن ناحية . وعيعمل على حتديد فئات الدول اليت يتعني الوفاء جتاهها بالتزامات نامجة عن ارتكاب فعل غري مشر

أخرى، فليس مثة حاجة إىل حتديد الوضع القانوين للجميع بشأن االلتزامات النامجة عن انتهاك التزام يف مواجهة 
 .الكافة واملتعلقة باحلقوق، أو املصاحل القانونية، أو بأي جانب آخر

من مشروع املواد سوى             ً                                                     واستطرد قائال  إن رأي األغلبية يف اللجنة، حسب فهمه له، يتمثل يف أال يتض -٣
ويف هذه احلالة، وعندما ينص مشروع املواد على التزام . العالقات القائمة بني الدول كنتيجة لفعل غري مشروع

واجب على الدولة املرتكبة لفعل غري مشروع، فإن ذلك ينطوي بالضرورة على وجوب الوفاء بااللتزام جتاه دولة 
                           ً                                   ب إىل دولة ما انتهكت التزاما  يف مواجهة الكافة على جرب الضرر، وجب وبالتايل، فإنه يف حال الطل. أو أكثر

 .أو التعويض/الوفاء بااللتزام جتاه مجيع الدول األخرى، سواء أكانت أم مل تكن املستفيدة النهائية من إعادة احلق و

 الوفاء بااللتزام          ً                                                               ومضى قائال  إن ما ذكره بشأن ضرورة تضمني الباب الثاين إشارة إىل الدول اليت يتعني -٤
                                                                        ً                     جتاهها ال يعين أن ال لزوم إىل اإلشارة إىل االحتجاج باملسؤولية يف الباب الثاين مكررا ، غري أنه ميكن إجياد حل 
ملسألة املطالبات املتزامنة بشأن االلتزامات النامجة عن انتهاك التزام يف مواجهة الكافة عندما تناقش اللجنة الباب 

 .حلة الحقة           ً     الثاين مكررا  يف مر

 رحب جبهود املقرر اخلاص الرامية إىل حتسني النصوص اليت كان قد مت اعتمادها السيد رودريغيس ثيدينيو -٥
                                 ً                     وقال إن الصيغة السابقة تضمنت عددا  من املزايا، رغم كوهنا . ٤٠يف القراءة األوىل، ال سيما املتعلقة منها باملادة 

                         ً                 من التقرير قد أدرجت عددا  من عيوهبا، وأنه ٩٦أشار إىل أن الفقرة و. دون شك صيغة معقدة ويف غاية التفصيل
 .          ً               يتفق عموما  مع ما ورد فيها

، وتعريف املصلحة "الدول املضرورة"معىن :       ً                 مكررا  تطرح أربع مسائل٤٠          ً          وأضاف قائال  إن املادة  -٦
أما الصيغ املقترحة . صلحة قانونيةالقانونية يف أداء التزام دويل، واحلق باالحتجاج باملسؤولية، وحق دولة ذات م

.               ً                                                                               للمادة فإن أيا  منها مل يتناول املسائل األربع مجيعها، لذلك طلب إىل جلنة الصياغة أن تنظر يف هذه املشكلة
، "الدولة املضرورة"                                                                              ً        وأشار، على سبيل املثال، إىل أن اقتراح املقرر اخلاص الوارد يف التقرير مل يتضمن تعريفا  لعبارة 

كما طالب بتضمني املشروع فقرة، .               ً                              َّ             بدو أن اقتراحا  آخر قدم إىل جلنة الصياغة قد تضم ن هذا التعريفبينما ي
وقد أكدت حكومات كثرية أمهية إدراج فقرة .     َّ                                    ً                ويفض ل أن تكون مادة بأكملها، تتناول حتديدا  معىن تلك العبارة

" الدولة املرتكبة لفعل غري مشروع"و" الدولة املضرورة"                           ً               كهذه من شأهنا أن تضفي توازنا  على النص وتضع 
 .على قدم املساواة" املصلحة القانونية"والدولة ذات 

بينما وجد، من ناحية أخرى، أن اقتراح .           ً                            ً          وأضاف قائال  إن عنوان املادة ال ينسجم متاما  مع مضموهنا -٧
املصلحة القانونية والدول غري املتأثرة          ً                            يليب متاما  ضرورة اإلشارة إىل الدول ذات ٢املقرر اخلاص فيما يتعلق بالفقرة 

وقد تضمن .       ً                                                                               مباشرة  اليت، رغم أنه ال ميكنها االحتجاج باملسؤولية، ميكنها طلب وقف انتهاك قامت به دولة أخرى
      ً                   مكررا  املتعلقة باستمرار ٣٦اقتراح السيد بيليه ذلك مبنتهى الوضوح، حيث أشار إىل األحكام الواردة يف املادة 
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ترتب على الدولة املعنية بالوفاء بااللتزام الدويل والكف عن قيامها بفعل غري مشروع وتقدمي التأكيدات الواجب امل
 .والضمانات بعدم تكراره

من اقتراح املقرر اخلاص الذي قدمه بشأن املادة ) ب(٢و) أ(٢و) ب(١و) أ(١وتابع يقول إن الفقرات  -٨
. اكها األساس الحتجاج الدولة املضرورة باملسؤولية الدولية      ً                                مكررا  تشري إىل التزامات حمددة يشكل انته٤٠

وتتناول فئتا االلتزامات املذكورتان مجيع االلتزامات، مبا فيها االلتزامات الناشئة عن األفعال األحادية اجلانب وتلك 
 االلتزامات، غري أنه يتفق مع أعضاء آخرين على أن من األفضل عدم إدراج. الناشئة عن القانون الدويل العريف

 .    ً                          ً                     جتنبا  للخوض يف نقاش معقد وتفاديا  لتعقيد عملية الصياغة

 اليت يقترحها املقرر اخلاص، وإنه يعارض بشكل خاص اإلشارة إىل ٣وقال إنه ال يرى ضرورة للفقرة  -٩
 .                     ً         ، وهي فكرة إمجالية جدا  بل وخطرية"كيان آخر غري الدولة"حقوق تؤول مباشرة إىل أي شخص أو أي 

          ً                                         ً                                         وأضاف قائال  إنه ميكن إحالة مجيع املقترحات املعروضة حاليا  على اللجنة إىل جلنة الصياغة، إال أنه ينبغي  -١٠
                    ً   ، اليت ال يرى هلا مكانا  يف ٣للجنة أن تقرر ما إذا كانت ستنظر بالتفصيل يف االلتزامات وستحتفظ بالفقرة 

 .      ً                                      مكررا  إىل أربعة أحكام مستقلة من أجل توضيحها٤٠             ً                          واختتم مطالبا  جلنة الصياغة بتقسيم املادة . املشروع

 مل شركة برشلونه قال إنه ينبغي التذكري بأن حمكمة العدل الدولية، عندما أصدرت حكمها يف قضية السيد سيما -١١
ِ                                                 ً              تراع  سوى حقوق اإلنسان األساسية، رغم أهنا مل تستخدم حتديدا  هذه العبارات  نامجة وعليه، فالقول بأن االلتزامات ال.    

فينبغي أن ترتبط فئة االلتزامات يف  . عن حقوق اإلنسان هي التزامات شاملة يف مواجهة الكافة من شأنه أن يثري إشكاالت 
                                                                                         َّ              مواجهة الكافة حبقوق اإلنسان األساسية املستمدة من القانون الدويل العام وليس من نظام معاهدات معي ن فحسب، اليت   

وينبغي مراعاة ذلك التمييز عند . (erga omnes partes)تزامـات جتاه كافة األطراف ميكن ضمن هذا النطاق اعتبارها ال
 .      ً مكررا ٤٠تناول املادة 

          ً                                                                               وأضاف قائال  إن النظم اإلقليمية اليت تستند إليها املعاهدات تفرض التزامات تتعلق حبقوق اإلنسان من  -١٢
      ُ    ولقد ف سرت . شركة برشلونة تلك املتصلة بقضية أشكال متنوعة، ومنها ما يذهب إىل أبعد من كوهنا أساسي مثل

حقوق اإلنسان اليت نصت عليها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أهنا تسمح بالتدقيق على كل ركن وزاوية 
                                           ً                   فلقد وجدت أملانيا، على سبيل املثال، أن أحكاما  حمددة أصدرهتا احملكمة . من القانون اإلداري للدول األعضاء

بية حلقوق اإلنسان بشأن القانون األملاين املتعلق باجلاحنني ليست مناسبة على اإلطالق، حيث إن املسائل األورو
كما أن جمرد فكرة . املطروحة ليست بالقدر الكايف من األمهية لكي تنظر فيها أي هيئة من هيئات حقوق اإلنسان

                                  ً          اص باحلقوق املدنية والسياسية التزاما  يف مواجهة اعتبار كل التزام ناجم عن االتفاقية أو عن العهد الدويل اخل
 .الكافة ليست سوى فكرة سخيفة وتفضي إىل استنتاجات يصعب الدفاع عنها

وإن التمعن يف تعليقات .             ً                                                    واستطرد قائال  إنه ينبغي عدم تضمني مشروع املواد مفهومي اخلسارة والضرر -١٣
.  تعني توسيع نطاق املفهوم إىل درجة قد تفرغه من مضمونه           َّ          ُ                      سابقة قد بي ن إذا ما أ درج الضرر كعنصر أساسي،

      ً              مكررا  اليت أفضت إىل ٤٠                                                            ً            لذلك ال يرتئي إدراج الضرر يف قائمة عناصر الفعل غري املشروع دوليا  وال يف املادة 
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ارة                                            ً                                              االحتجاج مبسؤولية الدول، بل ينبغي أن يرد حصرا  يف احلكم املتعلق بالتعويض املايل، حيث تكون هذه اإلش
 .          ًمالئمة متاما 

      ً        مكررا ، وقال ٤٠ من املادة ٣                         ً                                       وأعرب عن عدم اتفاقه إطالقا  مع السيد رودريغيس ثيدينيو بشأن الفقرة  -١٤
وتقول الفقرة إنه، بصرف النظر . إنه يعتقد بأن تلك الفقرة هي املوضع املناسب للتعبري عن مراعاة حقوق اإلنسان

                                           َّ                   ن إعمال التزامات حقوق اإلنسان، فكون الدول خمو لة سلطة التعويض عن عما اتفقت عليه الدول فيما بينها بشأ
. أضرار نامجة عن اإلخالل بالتزامات حقوق اإلنسان هو أمر ال يؤثر يف حقوق قد حيق التمتع هبا لكيانات أخرى

 ذا ٣قرة ويعد املبدأ الذي تنص عليه الف. وبالطبع، ففي إطار حقوق اإلنسان، تتضمن هذه الكيانات األشخاص
وكان مثة مطالبة قانونية مفادها أنه . أمهية كبرية ألملانيا والنمسا يف املناقشة اجلارية بشأن التعويض عن السخرة
وأعرب عن عدم اعتقاده بأن هلذا النهج .       ُ                                                      عندما ت عاجل أوجه اجلرب بني دولة وأخرى، ال يبقى لألفراد شيء يعاجلونه

 .فيما يتعلق باألفراد يف سياق حقوق اإلنسان" عدم اإلخالل"ند ينص على من هنا احلاجة إىل وضع ب. ما يربره

      ً          ً          مكررا  كان نابعا  من احلرص ٤٠          ً                                   ً                    وتابع قائال  إنه سبق له أن شرح أن تقدميه اقتراحا  يتعلق بصياغة املادة  -١٥
 اليت اقترحها ١من الفقرة � �٢)ب(و� �١)ب(و) أ(على مواءمة النص مع العنوان، وأن مضمون الفقرات الفرعية 

برمتها، حيث إن مجيع احلاالت اليت تتوخاها ) ب(وهو يعتقد اآلن بأنه ميكن حذف الفقرة الفرعية . قابل للتفاوض
 ).أ(تتعلق بالتزامات واجبة جتاه دول مبفردها وجتاه اجملتمع الدويل برمته، وبالتايل فهي مشمولة بالفقرة الفرعية 

                            ً     ً                          م يف مواجهة الكافة يؤثر تأثريا  خاصا  على دولة واحدة وهو، مبوجب ومضى يقول إن اإلخالل بالتزا -١٦
وميكن جتزئة التزام يف مواجهة .                   ً                      ، التزام واجب أيضا  جتاه تلك الدولة مبفردها١من الفقرة � �١)ب(الفقرة الفرعية 

ب على النمسا التزام فعلى سبيل املثال، يتوج. الكافة إىل التزامات واجبة على دولة واحدة جتاه دول أخرى منفردة
           ً    فإن التزاما  ما : ��٢)ب(وينسحب األمر ذاته على الفقرة الفرعية . جتاه ليختنشتاين بعدم احتالهلا بوسائل عسكرية

يف مواجهة الكافة يؤثر عدم الوفاء به، بالضرورة، على متتع دولة ما حبقوقها والوفاء بالتزاماهتا هو، يف الوقت ذاته، 
 .دولة مبفردهاالتزام واجب جتاه ال

، حسبما ١٩٦٩برمتها، فإن التشبيه باتفاقية فيينا لعام ) ب(           ً                            واختتم قائال  إذا ما حذفت الفقرة الفرعية  -١٧
 ٢                                         ً                وأعرب عن عدم قناعته بأن التشبيه كان ناجحا ، حيث إن الفقرة . اقترح املقرر اخلاص، ميكن إدراجه يف التعليق

 .                                              ِ              ها من زوايا عديدة، وقال إن أوجه التمييز هذه مرب كة وغري ضرورية من االتفاقية ميكن انتقاد٦٠من املادة 

قال إنه يتفق مع السيد سيما بشأن ضرورة توخي احلذر بعدم التأكيد ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -١٨
فمن الواضح أن حقوق اإلنسان اليت . على أن مجيع حقوق اإلنسان هي بالضرورة التزامات يف مواجهة الكافة

نص عليها اتفاقات إقليمية وبعض األحكام، حىت منها الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان العاملية، ليست ت
 يف أهنا قد صنفت حقوق ٤٠ويكمن أحد أوجه القصور يف صيغة سابقة للمادة . التزامات يف مواجهة الكافة

وقال إنه لو متت حماولة تضييق نطاق هذه .                       ً      ً                               اإلنسان دون غريها تصنيفا  عريضا  للغاية يف فئة خاصة من االلتزامات
          ً                  وأضاف قائال  إنه على الرغم من . وطالب اللجنة بأن تتمسك مبنهجية أساسية. الفئة لكان ذلك سيثري مشاكل
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إمكانية عدم االلتزام بالتمييز بني القواعد األولية والقواعد الثانوية، فإن اللجنة، بصياغتها املواد املتعلقة مبسؤولية 
وأكد أن ذلك ينطبق على جمال حقوق اإلنسان مثلما .                                       َّ   مل تكن بصدد حتديد مضمون قواعد أولية معي نةالدول،

                                               ً     ً                                    ينطبق على أي جمال آخر، وأن حقوق اإلنسان تشكل جزءا  هاما  من القانون الدويل، وطالب بإدراجها يف 
املواد مع جمال حقوق اإلنسان بيد أن ما يعتربه على القدر ذاته من األمهية هو عدم تداخل . مشروع املواد

وقال إنه . األساسية أو االنطالق من منطلق أن القانون الدويل العام حلقوق اإلنسان هو أحد وجهي العملة الواحدة
                                                        َّ                                   يكفي إدراك وجود هذا القانون الذي يقدر على إحداث آثار معي نة؛ وميكن معاجلة ما تبقى من خالل تفسري 

 .القواعد األولية وتطبيقها

، إال أن التزامات ٣       ً                                                                 واستدالال  مما سبق، قال إنه يتفق مع السيد سيما بشأن ضرورة اإلبقاء على الفقرة  -١٩
 تعد ٣          ً           وأضاف قائال  إن الفقرة . حقوق اإلنسان ليست الفئة الوحيدة اليت تتوخى الفقرة املذكورة االحتفاظ هبا

وإن ذلك ضروري وإال .  املشروحة فيها أو تطبيقها    ً       ً                     ً                 بندا  وقائيا ، رغم أهنا ال تذكر شيئا  عن مضمون القواعد
فسيكون هناك تباين بني فحوى الباب األول، الذي يتناول مجيع التزامات الدول، وفحوى الباب الثاين، حسبما 

     ً ونظرا  . حدده السيد غايا على أنه رأي األغلبية والذي ال يتطرق سوى إىل احتجاج دولة ما مبسؤولية دولة أخرى
أما مسألة ما . ية احتجاج كيانات غري الدول مبسؤولية دولة ما، يلزم تضمني مشروع املادة هذه اإلمكانيةإىل إمكان

      ً                            مكررا ، فهي مسألة ميكن حبثها يف جلنة ٤٠إذا كان ينبغي أن يتم ذلك يف مادة منفصلة أم كجزء من املادة 
 .٣الصياغة، غري أن املهم هو املبدأ الوارد يف الفقرة 

وقال إن اإلدراج، إما يف . ١٩٦٩ عن رغبته يف الدفاع عما قدمه من تشبيه باتفاقية فيينا لعام وأعرب -٢٠
 هي ذاهتا الدول املستفيدة من ٦٠ من املادة ٢ ويف الفقرة ٣النص أو يف التعليق، ملقولة أن الدول احملددة يف الفقرة 

 ٦٠كما أن بنية املادة . ملستفيدة وقد ال تكونفقد تكون تلك الدول هي ا. االلتزامات املعنية هو أمر غري كاف
      ً                            وقياسا  على ذلك، فإن اللجنة متيز بني . من االتفاقية متيز بني املعاهدات الثنائية واملعاهدات املتعددة األطراف

تذرع ويف حال اإلخالل بالتزام ثنائي، حيق للدولة املضرورة أن ت. االلتزامات الثنائية وااللتزامات املتعددة األطراف
                          ً                                          إال أنه مىت كانت الدولة طرفا  يف معاهدة متعددة األطراف أو يف التزام متعدد . بااللتزام، وينتهي األمر بذلك

ّ                             األطراف، فقد ال ت حد د بأهنا الدولة اليت يكون االلتزام واجبا  جتاهها، بل ي عد  متكنها من التذرع بااللتزام يف    ُ           ً                                    َّ   ُ              
               ً      ً                                            كما أن مثة قياسا  معقوال  بالقول إنه إذا كان بإمكان دولة ما أن تتوقف .  ًال      ً      أمرا  معقو٢الظروف احملددة يف الفقرة 

 من االتفاقية، فينبغي أن تكون قادرة ٦٠     ً                                                            مؤقتا  عن الوفاء بااللتزام، على حنو ما ميكنها فعله مبقتضى أحكام املادة 
 .على التذرع بالتزام الكف عن الفعل

ومن غري املنطقي .  أن يؤيد االحتفاظ بااللتزامات وليس تعليقها            ً                     واستطرد قائال  إن على القانون الدويل -٢١
وقد .                                           ً     ً                             ً                      تقرير أن اخليار الوحيد أمام دولة تواجه إخالال  خطريا  بالتزام ما هو أن تتوقف مؤقتا  عن الوفاء هبذا االلتزام

وجيدر، عند . يعال يكون تعليق االلتزام يف مصلحة أحد، بل رمبا يكون الكف عن اإلخالل به يف مصلحة اجلم
فهناك طرق . التحدث على األقل عن الكف واجلرب يف حد ذاهتما، توسيع نطاق مشروع املواد على هذا النحو

                                                              ً إال أن جمرد إقحام هاتني الفئتني يف فئة االلتزامات الثنائية يبدو أمرا  . خمتلفة للقيام بذلك أثناء عملية الصياغة
 .      ًمصطنعا 
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وال . قات السيد سيما تبني استحالة فصل احلماية الدبلوماسية عن مسؤولية الدول قال إن تعليالسيد بيليه -٢٢
ميكن القول إن ال عالقة بني املشروعني؛ فلم يتناول املشروعان املشكلة ذاهتا فحسب، بل إن احلماية الدبلوماسية 

 .               ً              ليست إال امتدادا  ملسؤولية الدول

أو " آمرة"فهي ال تعين ". يف مواجهة الكافة"د سيما لعبارة وأعرب عن قلقه بعض الشيء إزاء تفسري السي -٢٣
                   ً                                                                        وقال إنه ال يرى سببا  لتشويه اللجنة عبارة ما حبجة أهنا تفسر بطريقة معينة فتوى سرية أصدرهتا حمكمة ". أساسية"

ن اعتبار                          ً                         ، حيث رأت احملكمة أنه، نظرا  ألمهية احلقوق موضع اخلالف، ميكشركة برشلونةالعدل الدولية يف قضية 
وهذا يعين أن األمر موضع اجلدل هو التزام ما تنشأ . أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف أن تصان تلك احلقوق

ورمبا تكون احملكمة قد ساقت يف .                                                     ً                 عنه مصلحة قانونية لدى مجيع الدول، ولكنه ال يعين تلقائيا  أن االلتزام أساسي
. ال ميكن اختزال فكرة يف مواجهة الكافة إىل التزام من ذلك القبيلغري أنه . فتواها أمثلة عن التزامات أساسية

 .وأكد ضرورة بيان أوجه متييز عديدة

هذه االلتزامات قد تتعلق، .     ً                                                        فأوال ، هناك التزامات وجدت احملكمة أهنا واجبة جتاه اجملتمع الدويل ككل -٢٤
فرمبا يكون . وهي التزامات جتاه الكافة: دام القوةعلى سبيل املثال، حبقوق اإلنسان أو مبسائل بيئية أو حبظر استخ

    ً      ً                                                                                             أمرا  مغريا  للنمسا أن تغزو ليختنشتاين، أو ألملانيا أن تغزو النمسا، لكن اإلغواء ليس مبفهوم قانوين، بصرف النظر 
 لالهتمام                                             ً     ًوتابع يقول إنه مل جيد كيف ميكن أن يكون ذلك أمرا  مثريا .                                      َّ عن شعور أملانيا أو النمسا إزاء جار معي ن

َ                                                   فالدول، مبا يف ذلك كل دولة على حدة، ملز مة جتاه اجملتمع الدويل برمته بعدم استخدام القوة؛ فهذا . بوجه خاص                                     
ومثة التزامات، مثل عدم استخدام القوة، قد تعد . التزام يف مواجهة الكافة واحترامه خيص اجملتمع الدويل بأكمله

، مثل االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت "        ًأقل شأنا "     ً           أيضا  التزامات التزامات أساسية، إال أنه قد تكون هناك
                                                                              ً                   يتم التعهد بالوفاء هبا مبقتضى معاهدة وتكون واجبة جتاه مجيع الدول األطراف، ومنها مثال  االلتزامات احملددة يف 

كافة، أو جتاه كامل اجملتمع امللزم ومع ذلك، فإهنا التزامات جتاه ال. مواجهة الكافة اليت كان يقصدها املقرر اخلاص
 .بالوفاء بااللتزام

      ً                                                                                    وثانيا ، مثة التزامات ليست واجبة جتاه اجملتمع الدويل بأكمله، بل جتاه كل عضو من أعضائه، ومثال ذلك  -٢٥
ه اإلقليمية وهو التزام دولة ما جتاه سائر دول اجملتمع الدويل بالسماح للسفن باملرور عرب امليا: احلق يف املرور العابر

وهو ليس حبق واجب جتاه اجملتمع الدويل ككل، لكنه، مع ذلك، التزام يف مواجهة الكافة، حيث أنه . لتلك الدولة
                      ً                                                 وتكمن املشكلة يف أن بعضا  من هذه االلتزامات الواجبة جتاه اجملتمع الدويل ككل هي . واجب جتاه مجيع الدول

بيد أن ما قام به السيد سيما من . وهذا متييز بالغ األمهية.  ليس كذلكالتزامات آمرة أو قطعية، بينما بعضها اآلخر
 .مساواة بني االلتزامات اآلمرة وااللتزامات يف مواجهة الكافة ليس بأمر مقبول

فيمكن لدولة ما أن تنتهك .             ً                                                   واستطرد قائال  إن مثة مشكلة أخرى مرتبطة بذلك تتمثل يف طبيعة االنتهاك -٢٦
، عندما سلموينوعلى سبيل املثال، يف قضية . جهة الكافة دون أن تكون قد ارتكبت جرميةقاعدة آمرة يف موا

ومما ال جدال فيه أن منع التعذيب يعد قاعدة قطعية من . اهتمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فرنسا بالتعذيب
عذيب الذي اهتمت به فرنسا هو إن فعل الت. قواعد القانون الدويل، وهي يف آن واحد آمرة ويف مواجهة الكافة
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      َّ                                    ً                فلم يد ع أحد بأن فرنسا مارست التعذيب منهجيا  وعلى نطاق واسع : فعل خيتلف عن سياسة التعذيب املنهجية
وهنا يتعلق . وال بد أن تترتب على هذا االختالف نتائج يف قانون املسؤولية. اعتمدته احلكومة كمبدأ من مبادئها

تخدمت فرنسا التعذيب كسياسة منهجية، تكون قد ارتكبت جرمية مبوجب أحكام املادة فإذا ما اس: األمر باجلرمية
            ً    واستنتج قائال  إن .                       َّ                                                    ويف املثال الذي سيق، أخل ت فرنسا بقاعدة آمرة ويف مواجهة الكافة لكنها ليست جرمية. ١٩

               ً           باب الثاين مكررا  االلتزامات اللجنة، بناء على ذلك، ستجد على األغلب أنه يلزمها يف مرحلة ما أال تتناول يف ال
            ً                                واستطرد قائال  إن لديه االنطباع بأن املقرر اخلاص . املنتهكة فحسب، بل أن تتناول كذلك طبيعة هذا االنتهاك

وال بد من توضيح أن ". جنائية"متفق معه على هذه النقطة، رغم أن املقرر اخلاص يرفض استخدامه مفردات 
 برمته ليست مجيعها التزامات يف مواجهة الكافة؛ وأن االلتزامات اآلمرة ليست مماثلة االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل

غري أنه ال يتعني على اللجنة . لاللتزامات يف مواجهة الكافة؛ وأن طبيعة االنتهاك هامة فيما يتعلق باملسؤولية
في بإدراك وطأة ما يترتب على اخلروج بنظرية عامة بشأن االلتزامات الدولية يف إطار مشروع املواد؛ وهي تكت

 .هذه النظرية من نتائج فيما يتعلق باملسؤولية

 قال إنه، حسب ما قاله السيد بيليه، فإن االلتزام الناجم عن املرور العابر ال ميكن اعتباره السيد هافنر -٢٧
                      ُ    و باختاذ إجراء قانوين، أ علن                              ً                      واستشهد مبثال دولة أغلقت مضيقا  بواسطة سفنها احلربية أ.        ً                التزاما  يف مواجهة الكافة

                                ً                                                  ً  وتساءل عما إذا كان ذلك يشكل إخالال  بالتزام يف مواجهة الكافة خيول كل دولة بأن تتخذ إجراء  . عنه فيما بعد
 .     ً                  ً                                                     مضادا ، أم أنه يشكل إخالال  بالتزام فقط جتاه الدول اجملاورة أو جتاه دول تستخدم املضيق

فإذا ما أمكن اعتبار .  حقوق اإلنسان باتت تطرح بانتظام متزايد قال إن مسألةالسيد سرينيفاسا راو -٢٨
بعض التزامات حقوق اإلنسان األساسية التزامات يف مواجهة الكافة، فإن اإلخالل بتلك االلتزامات قد يثري بعض 

 عما إذا كانت وتساءل. القلق املشترك ومينح الدول عامة حق املثول أمام احملكمة ملطالبتها أن تفي بتلك االلتزامات
                ُ         ً ورمبا ال ينبغي أن ي ترك كلية  . التزامات حقوق اإلنسان هذه جترب الدول على العمل على الوفاء هبا كمسألة واجب

وال بد من إجراء . للسلطات املعنية االضطالع بالواجب، ال سيما إذا كانت راغبة دون قادرة على القيام بذلك
وأعرب عن بالغ امتنانه للسيد سيما واملقرر اخلاص على .  العمومياتمناقشة بناءة بشأن حقوق اإلنسان تتجاوز

 .مالحظاهتما فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

        ً                                                                       قال جميبا  على السيد هافنر إن احلق يف املرور العابر هو حق للجميع، وهو بالتايل التزام السيد بيليه  -٢٩
        ً                                       اين مكررا ، فال بد أن تسفر تلك الطبيعة املزدوجة عن أما عن الباب الث.                         ً     ً جتاه اجلميع، وليس التزاما  آمرا بواج

            ُ                                                                          فالدولة اليت ت منع من املرور، بصرف النظر عما إذا كانت دولة مشاطئة، حيق هلا بالتايل أن تطالب . نتائج حمددة
وأعرب عن . جبرب ما عانته من ضرر، وقد تطالب الدول األخرى األعضاء يف اجملتمع الدويل بالكف عن هذا الفعل

وقال إن إجابته يف الوقت الراهن هي .                                                               ًأمله الكبري بأن يأيت املقرر اخلاص جبواب على ذلك يف الباب الثاين مكررا 
 .                                                 ً     ًأن االلتزام هو التزام يف مواجهة الكافة وليس التزاما  آمرا 
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عددة ال تفي بكل ما حتمله االلتزامات املت" يف مواجهة الكافة" قال إنه يرى أن عبارة السيد سيما -٣٠
                          ً                      وبالتايل، فليس من املفيد جدا  التمعن يف معىن العبارة .                         ُ                         األطراف الواردة يف كل ما ك تب ويف فقه القانون من معاين

 .أكثر مما ينبغي

ولقد أثار .  قال إن فكرة الدولة املضرورة هي السبب يف طرح موضوع مسؤولية الدولالسيد إدريس -٣١
                                                         ً  ميكن النتهاك يف مواجهة الكافة، مثل جرمية عدوان، أن يسبب ضررا  فهل.                ً            هذا املوضوع عددا  من التساؤالت

 اجلميع الدول؟ وإن كان األمر كذلك، فهل حيق جلميع الدول األخرى أن حتصل على جرب، وبأي درجة؟ وماذ
                                                             ً                              ً  ينبغي أن تكون طبيعة رد مجيع الدول األخرى على فعل غري مشروع دوليا ؟ هل ينبغي أن يكون الرد مشتركا ، 

إذا كان األمر كذلك، فما هي املصاحل املشتركة اليت ينبغي محايتها؟ وعالوة على ذلك، هل ينبغي أن تكون و
اخلسارة املادية أو أن يكون الضرر املادي العامل األساسي لتحديد الضرر الالحق واحلصول على اجلرب، أم هل 

ر مطالبة باجلرب أو التعويض عن انتهاك أو فعل غري تكون املصلحة القانونية أو األخالقية يف حد ذاهتا كافية لتربي
           ً                                      ً       ً                       ً             مشروع دوليا ؟ وهل ينبغي التمييز بني دول تضررت تضررا  مباشرا  والدول اليت تضررت تضررا  غري مباشر من 

 جراء انتهاك التزام دويل؟ وهل يصنف العدوان كجرمية دولية؟

 خيتلف يف جانبني عن النهج الذي اتبعه املقرر ٤٠ادة             ً                                واستطرد قائال  إن هنج املقرر اخلاص فيما يتعلق بامل -٣٢
، حيث يرى أن الصيغة السابقة للمادة املذكورة مل تكن )٣(اخلاص السابق، فيليم ريفاغن، يف تقريره السادس

مالئمة ملعاجلة حاالت تضررت فيها أكثر من دولة واحدة نتيجة الفعل غري املشروع ذاته، كما أن تلك الصيغة 
 .يز االهتمام من انتهاك التزامات الدولة املرتكبة للفعل غري املشروع إىل حقوق الدولة املضرورةحولت ترك

 قد ركزت على ٤٠            ً                                                            واستطرد قائال  إنه رغم ذلك يبدو أن املقرر اخلاص يعتقد بأن صيغة سابقة للمادة  -٣٣
خيص العالقة املتعددة األطراف اليت تكون الضرر والنتائج النامجة عن انتهاك التزام ثنائي أكثر مما ركزت عليه فيما 

                              ً                  وقال إنه هلذا السبب، أبدى شكوكا  بشأن ما إذا كانت . فيها مجيع الدول مضرورة وتتمتع باحلق يف اختاذ إجراء
               ً       ً                                                                       قد أوجدت أساسا  مناسبا  لتدوين النتائج القانونية اليت تترتب على مسؤولية الدول وللتطور التدرجيي ٤٠املادة 

 .ئجهلذه النتا

      ً                                                                 مكررا  خمتلفة حيث إهنا تسعى إىل التمييز بني الدول املضرورة بتصنيفها يف فئات ٤٠وتابع يقول إن املادة  -٣٤
                                                                             ً                 واستخالص نتائج قانونية خمتلفة فيما يتعلق مبختلف االلتزامات اليت يتم انتهاكها، بدءا  بالكف، مبا يف ذلك 

 .التعويض والترضية والتدابري املضادةالتأكيدات والضمانات، وانتهاء باسترداد احلقوق و
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      ً                                                            مكررا ، فقد وجد أنه من املستحسن التمييز بني الدول اليت تتضرر مباشرة ٤٠أما فيما يتعلق بنطاق املادة  -٣٥
كما أعرب عن تعاطفه مع الرأي القائل بأنه ال .                    ً                                 بفعل غري مشروع دوليا  والدول اليت هلا مصلحة قانونية فحسب

                     ً       ً                                                          ليت تأثرت حقوقها تأثرا  مباشرا  من جراء االنتهاك أن تلتمس سبل انتصاف مناسبة وأن الدول اليت حيق إال للدول ا
قد تكون هلا مصلحة قانونية فقط ال ينبغي هلا التماس تعويض، رغم أنه قد حيق هلا التماس تدابري لالنتصاف إثر 

ل جرمية العدوان، وانتهاكات حقوق حدوث فعل غري مشروع جنم عنه انتهاك اللتزام يف مواجهة الكافة، مث
وقد تتخذ تدابري اإلنصاف . اإلنسان على نطاق واسع، والتدمري الشامل للبيئة أو للتراث املشترك لإلنسانية

ُ        ً     ولقد د عم متاما  هذا . الواجب تطبيقها شكل الكف أو إعادة إىل الوضع السابق، أو الترضية أو التدابري املضادة      
، اليت ميزت فيها حمكمة العدل الدولية بني احلقوق الناشئة يف سياق شركة برشلونةضية التمييز باالستشهاد بق

ثنائي من جهة، وجمرد وجود مصلحة قانونية لدى اجملتمع الدويل برمته من اجلهة األخرى، وهذه نقطة أوضحها 
 . من تقريره٩٧املقرر اخلاص متام اإليضاح يف الفقرة 

للدولة املضرورة أن تتقدم مبطالبة تتعلق مبسؤولية الدول إال يف حال حدوث وإضافة إىل ذلك، ال ميكن  -٣٦
وإن جمرد التعدي على املصلحة القانونية لدولة ما دون أن ينجم عن ذلك ضرر . ضرر مادي أو خسارة مادية

 .يل                                        ً                                           مادي أو خسارة مادية ال يصلح ألن يكون أساسا  ملطالبة تلقائية جبرب األضرار أو بتقدمي تعويض ما

            ً                                    ً       ً      ُ    ً                            واستأنف قائال  إنه ينبغي أن يتضمن املشروع كذلك بندا  وقائيا  يؤيد ن ظما  قانونية حمددة تنظمها معاهدة  -٣٧
                          َّ                                                                          أو اتفاقية تتعلق مبوضوع معي ن، مثل التراث املشترك لإلنسانية، الذي تنظمه معاهدات الفضاء اخلارجي واتفاقيات 

 .قانون البحار، على التوايل

 ٤٠من املادة ) ب(١الواردة يف الفقرة " جمموعة من الدول هي واحدة منها" إن عبارة           ًوأردف قائال  -٣٨
وتساءل عما إذا كانت .      ً                                                                      مكررا  تزيد من تعقيد املسألة وتشكك يف األساس ذاته الذي يستند إليه القانون الدويل

خلة، أم ما إذا كان األساس هو سيادة الدولة هي األساس لالحتجاج مبسؤولية الدول اليت تقع على عاتق الدولة امل
فمن أين نشأ االستحقاق؟ وأعرب عن أمله بأن يلقي املقرر اخلاص يف .                ً              كون الدولة جزءا  من تلك اجملموعة

وقد تطرح التساؤالت ذاهتا فيما يتعلق باإلشارة الواردة يف .                     ً                        املناقشة العامة مزيدا  من الضوء على تلك املسألة
                                                          ً     فمن الصعب إدراك كيف ميكن لقاعدة مسؤولية الدول أن تطبق عمليا  على . يل برمته على اجملتمع الدو٢الفقرة 

ورمبا تكون هذه اإلشارة جذابة إذا ما وردت يف بيان . هذا الوصف الفضفاض والنظري جملموعة الدول املتأثرة
 .ملفهومسياسي، إال أنه يلزم توخي احلذر عندما يتعلق األمر باملنفعة القانونية العملية هلذا ا

 ٢ من املادة ٤فالفقرة .                                                                       ًوبالعودة إىل مسألة العدوان، قال إن رده على سؤال املقرر اخلاص سيكون إجيابيا  -٣٩
 .من ميثاق األمم املتحدة واضحة متام الوضوح

           ً                                                                             واختتم قائال  إنه، فيما يتعلق مبوضع إدراج مشروع املادة، إذا كان هناك ميل إىل التمييز بني هاتني  -٤٠
 .موعتني من الدول املضرورة، فينبغي إدراج املادة يف الفصل املتعلق باملبادئ العامةاجمل
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، "مصلحة قانونية حمضة"                                ً          قال إن السيد إدريس قد أشار مرارا  إىل عبارة ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٤١
 اجملتمع الدويل بأكمله، فمن الواضح أنه يف حال حدوث انتهاك اللتزام واجب جتاه.              ُ          وهي عبارة قد ت حدث بلبلة

                                                   ً                                               يصبح كيان معني أو دولة معينة هي الضحية الرئيسية، مثال ، يف هجوم مسلح، لكن من املتفق عليه أنه يف مثل هذه 
                                               ً    ويفترض يف هذه احلالة أن يكون وضع تلك الدول ثانويا  إىل . احلالة تكون لدول أخرى مصلحة ذات طابع قضائي

      ً                            مكررا ، ويف صيغ أخرى مقدمة، مل تكن ٤٠ من املادة ٢هلا يف اقتراحه بشأن الفقرة إال أن الفئة اليت تناو. حد ما
فهي جمرد فئة خمتلفة، وختتلف عن غريها بذات : بأي حال من األحوال ثانوية بالنسبة لفئة االلتزامات الثنائية

ار القانون اخلاص ويف إطار القانون                        ُ                                             الطريقة اليت متيز فيها الن ظم القانونية بني احلق يف االحتجاج باملسؤولية يف إط
فلسنا : ومن البديهي أن معايري القانون العام هي معايري خمتلفة، وسبب اختالفها يكمن يف طابع املوضوع. العام

وأضاف ). العقود واجلرائم أو اجلنح(نتعامل هنا مع جمرد حقوق شخصية، كما هو احلال يف جمال القانون اخلاص 
واللجنة منهمكة يف .  بالتايل حالة فئة تتفوق على األخرى، بل هو يتعلق مبجرد وجود متييز    ً            قائال  إن األمر ليس

دراسة مشاريع املواد اليت تتناول كامل ميدان االلتزامات الدولية، وليس فقط اجلانب املتعلق مبيدان االلتزامات 
 .                                       ُ                     الدولية اليت تتشابه مع القانون اخلاص يف الن ظم القانونية الوطنية

فمع العوملة، باتت .       ً          ً       ً               مكررا  حتتل موضعا  رئيسيا  يف مشروع املواد٤٠قال إن املادة السيد لوكاشوك  -٤٢
مصاحل اجملتمع الدويل برمته حتظى بأمهية متزايدة ومتثلت إحدى املهام الرئيسية للقانون الدويل يف الدفاع عن مصاحل 

من الدول أن  عاملي، وال حيق ألية دولة مبفردها أو جملموعة وال ميكن إجناز هذه املهمة إال على أساس. هذا اجملتمع
 .تعترب نفسها ممثلة للمجتمع الدويل بأكمله

       ً                                       ً                                               وتثبيتا  لتأكيده، أشار إىل املناقشة الدائرة حاليا  بني اخلرباء القانونيني بشأن مسألة التدخل يف كوسوفو  -٤٣
    َّ                   ، بي ن فيه بطريقة مقنعة )٤( املناقشة األوىل بنشره مقالوقال إن السيد سيما قد استهل. واملسائل األحادية الطرف

         ً                  ومضى قائال  لو أن السيد سيما .                                                       ً              أن اإلجراءات اليت اختذهتا منظمة حلف مشال األطلسي تعد انتهاكا  للقانون الدويل
فيعة                                                                                 ً       اكتفى عند هذا احلد لبقيت مجيع األمور على ما يرام، لكن السيد سيما خلص إىل أن مثة خطوطا  محراء ر

ويسود االجتاه ذاته يف املناقشة اجلارية بشأن . للغاية تفصل بني إجراءات حلف مشال األطلسي وبني الشرعية
األفعال األحادية اجلانب، حيث حاول املشاركون يف املناقشة توضيح الظروف اليت يسمح فيها القيام بأفعال 

نه، بينما كانت اللجنة تناقش املسؤولية عن النتائج أي أ. أحادية اجلانب حيظرها القانون الدويل فيما عدا ذلك
النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل، وجد املؤيدون لألفعال األحادية اجلانب طريقة لتجنب املسؤولية عن 

 .ارتكاب أفعال حيظرها القانون الدويل

   ً                       حمقا  إىل أن اللجنة تتحدث عن       ً           ً                     مكررا ، أضاف قائال  إن السيد سيما أشار ٤٠وفيما يتعلق باملادة  -٤٤
وأوضح أنه مل يتوفر .              ً                                                                 املسؤولية عوضا  عن التحدث عن نتائج االنتهاك، ألن املسؤولية هي نتيجة قانونية لالنتهاك

                                                        

)٤( B. Simma, “NATO, the UN and the use of force: Legal aspects”, European Journal of 

International Law, vol. 10 (1999), No. 1, p.1.                                                                                                              
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ٍ                                                 ً                     له الوقت الكايف لالطالع بشكل واف  على اقتراح السيد سيما اجلديد، غري أن لديه انطباعا  بأن هذا االقتراح أقل                              
، "حق دولة يف التمسك مبسؤولية دولة أخرى"ورغم أن املادة حتمل عنوان . األولية اليت قدمها    ً           جودة  من الصيغة 

، لسبب ما، إىل حق دولة يف االحتجاج، ليس مبسؤولية دولة أخرى، بل جبميع النتائج القانونية ١تشري الفقرة 
وأعرب .  القانونية اإلضافية األخرىويبدو بالتايل أن للمسؤولية بعض النتائج. املترتبة على مسؤولية دولة أخرى

 .عن اعتقاده بأنه كان ميكن االكتفاء بالقول إن من حق دولة أن حتتج مبسؤولية دولة أخرى

اليت اقترحها ) ب(١            ً                                         ُ                   واستطرد قائال  إنه حيبذ كذلك أن تناقش اللجنة إمكانية أن ي درج يف هناية الفقرة  -٤٥
هذا احلكم منبثق ".        ً                     متعارضا  مع هدف االلتزام وغرضه] انتهاك االلتزام[أو يكون � �٣: "املقرر اخلاص النص التايل

، ويتيح للمعاهدة أن تشمل أسوأ حاالت انتهاك ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ من املادة ٣مباشرة عن الفقرة 
 .التزام، أي احلاالت اليت تشكك يف ذات إمكانية استمرار بقاء االلتزام

 أنه يتعني على دولة ما، لكي تقدم شركة برشلونة     ُ                          د است نتج من احلكم الصادر يف قضية          ً      ومضى قائال  إنه ق -٤٦
                                          ً                                                          مطالبة تتعلق بالتزامات ثنائية، أن تثبت أوال  حقها يف القيام بذلك؛ بينما يكون لدى مجيع الدول، عندما تكون 

دا له أن اقتراح املقرر اخلاص يفي وب. االلتزامات يف مواجهة الكافة، مصاحل قانونية تتصل حبماية هذه االلتزامات
َ  ُّ                                                                    هبذه الشروط بالذات، وي ع د  مبثابة نسخة عن قرار حمكمة العدل الدولية، وميثل أفضل ما ميكن تقدميه يف ظل   ُ                    

والصعوبات اليت تواجهها اللجنة ميكن تفسريها إىل حد ما بأن املناقشة اليت جتريها تتناول اجملتمع . الظروف الراهنة
بيد أن اجملتمع . تزامات الواجبة جتاهه، يف حني أهنا تتجاهل اجملتمع الدويل يف حد ذاته يف هذا املشروعالدويل واالل

 أن اجملتمع الدويل برمته هو وحده الذي ١٩٦٩فقد أقرت اتفاقية فيينا لعام . الدويل هو ظاهرة قانونية حقيقية
ؤولية إزاء اجملتمع الدويل يف حال حدوث انتهاك وإضافة إىل ذلك، تتحمل الدول املس. استحدث القواعد القطعية

ولقد كان السيد . أما جوهر املشكلة فيكمن يف كيفية إعمال املسؤولية. وال أحد جيادل على ذلك. للقانون الدويل
ولكن يف الواقع أن ال حاجة إىل هذا اإلمجاع يف .         ً                                            سيما حمقا  عندما أشار إىل استحالة ضمان إمجاع إرادة الدول

                                                                               ً             وأقرت اللجنة بوضوح، أثناء عملها على صياغة االتفاقية، بأن دول اجملموعة الدولية كافة  تشكل غالبية . دةاإلرا
َ                  على درجة كافية من التمثيل، وليست هي مجيع  الدول باملعىن احلريف وقد مت تثبيت هذا القرار يف مؤمتر األمم .                                       

 الدويل يف إطار األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصصة أو وبذلك أمكن اتفاق اجملتمع. )٥(املتحدة لقانون املعاهدات
 .                                                ً   َّ       مؤمتراهتا الدولية اليت تكون دول اجملموعة الدولية كافة  ممث لة فيها

                                                        

 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Sessionانظر )٥(

Vienna, 26 March-24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee 

of the Whole (United Nations publication, Sales No. E.68.V.7), p. 472, 80th meeting of the Committee of the 

Whole, para. 12; & ibid., Second Session, Vienna, 9 April-22 May 1969, Summary records of the plenary 

meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (United Nations publication, Sales No. E.70.V.6), p. 

94, 19th plenary meeting, paras. 11 and 17.                                                                                                                 
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مسؤولية "          ً                                                               ً        وأردف قائال  إنه ينبغي للجنة أن تنظر بالتايل يف استصواب تضمني مشروع املواد حكما  بعنوان  -٤٧
                                    ً                  تتحمل الدولة، يف حال انتهاكها التزاما  يف مواجهة الكافة، : "على ما يليينص " الدولة إزاء اجملتمع الدويل

ويبدو أنه ال ميكن االستغناء عن ".                                                                      ًاملسؤولية إزاء دول اجملتمع الدويل املتمثلة يف اهليئات واملنظمات الدولية قاطبة 
 .حكم من هذا القبيل

.                   ً                        الباب الثاين مكررا  يستحق النظر فيه بعناية          ً                                      وأردف قائال  إن االقتراح الذي قدمه السيد بيليه بشأن -٤٨
، يبدو أنه ال يشري إىل إعمال املسؤولية بقدر ما يشري إىل "إعمال مسؤولية الدول"ورغم أن املشروع حيمل عنوان 

لقة            ً                     تكرر أساسا  القاعدة العامة املتع١-٤٠ من املادة ١فاجلملة األوىل الواردة يف الفقرة . مفهوم املصلحة القانونية
                   ً             ومل يتناول النص حصرا  املسؤولية عن . باملسؤولية، اليت سبق ونص عليها الفصل األول، املتعلقة باملبادئ العامة

 .انتهاك التزام ثنائي، يف حني أن النص الذي اقترحه املقرر اخلاص قد فعل ذلك، وهو أمر حاسم وهام

                    ً                   ستخفاف وعلى عجل نوعا  ما بشأن مشكلة تثري            ً                                   واختتم قائال  إنه ال يبدو من املستصوب اختاذ قرار با -٤٩
كان السيد بيليه قد أشار إليها " شخص من أشخاص القانون الدويل"   ً     ً                                جدال  كثريا  وتتعلق باعتبار اجملتمع الدويل أنه 

                          ً                                وكانت اللجنة قد اختذت موقفا  بشأن تلك املسألة يف دورهتا احلادية .       ً عاشرا - ٤٠يف مقترحه بشأن املادة 
وقال إنه سيعلق على املقترح الذي . )٦( عندما ناقشت مشروع املواد بشأن األفعال االنفرادية للدولواخلمسني،

 .قدمه السيد إيكونوميدس مىت سنحت له الفرصة لدراسته بالتفصيل

       ً                                          ً                 مكررا  اليت اقترحها املقرر اخلاص ال تبدو مطابقة متاما  لعنواهنا حيث إهنا٤٠ قال إن املادة السيد كامتو -٥٠
                                          ً                         فمن املستحسن وضع حكم يتعلق هبذه املسألة، وفقا  ملا أبدته الدول يف اللجنة . تركز على تعريف الدولة املضرورة

السادسة من رغبات، وذلك للتمييز بني خمتلف فئات االلتزامات اليت تترتب على انتهاكها مسؤولية دولية واجبة 
 .ةعلى الدولة؛ وللنظر يف مسألة اإلعمال يف مادة مستقل

          ً                                                                                  وأضاف قائال  إنه ينبغي على اللجنة أن تنظر كذلك فيما إذا كان ينبغي طرح فكرة الضرر يف املناقشة من  -٥١
                    ً           ً           فهذا املفهوم هو حاليا  أكثر رسوخا  يف القانون . جديد، حىت لو انطوى ذلك على خطر تعقيد مهمة املقرر اخلاص

وعالوة على ذلك، يبدو أن ". الدولة املتأثرة بشكل خاص"                                           ً     الداخلي والقانون الدويل من مفاهيم أكثر غموضا  مثل 
                                              ً                  ً       ً           ً               هذا املفهوم ال غىن عنه إذا ما أريد التمييز جوهريا  بني دولة تعاين ضررا  مباشرا  ميكن هلا بناء  عليه االحتجاج 

    ً   عضوا  يف       ً                                                                             مكررا ، ودولة ليس هلا سوى مصلحة قانونية، يف إطار التزامات يف مواجهة الكافة أو بصفتها ٣٧باملادة 
 .والنهج الذي اتبعه املقرر اخلاص يتيح هذا التمييز.                                              ًاجملتمع الدويل، يف الكف عن السلوك غري املشروع دوليا 

      ً                   مكررا  أو يف أي موضع آخر ٤٠، سواء يف املادة ٣            ً                                واستطرد قائال  إن من اجلوهري اإلبقاء على الفقرة  -٥٢
ؤوليات إزاء دول أخرى فحسب، إمنا إزاء كيانات أخرى من مشروع املواد، مبا أنه ال يترتب على الدول مس

                                                        

 .٥٨٦، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية انظر  )٦(
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، اليت سبق واستخدمت يف اتفاقيات دولية خمتلفة، مثل "كيان"وقال إنه ال جيد مشكلة يف استخدام عبارة . كذلك
 .اتفاقية التنوع البيولوجي

سان، فتساوره شكوك أما فيما يتعلق مبسألة الربط بني مفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة وحقوق اإلن -٥٣
                                                                                          ً كبرية فيما يتعلق مبا إذا كانت حماولة التمييز بني حقوق اإلنسان األساسية وغريها من حقوق اإلنسان أمرا  

                                             ً                                          كما أن األخذ بأي متييز من هذا القبيل سيكون أمرا  بالغ الصعوبة وسيتعارض مع االجتاه احلايل الذي .        ًمستصوبا 
ومن شأن حماوالت التمييز على هذا النحو أن تطرح . ل مع حقوق اإلنسانيرمي إىل اتباع هنج مشويل يف التعام
هل ميكن تصنيف حقوق اإلنسان يف درجات ومرتبات؟ وهل أن احلق الذي : العديد من التساؤالت الغريبة، ومنها

ك حقوق                                            ً       ً                ً                 يرد يف صك إقليمي أو يف القانون العريف يعترب حقا  أساسيا  إذا مل يكن واردا  يف صك عاملي من صكو
          ّ                     ُ                                                      ً   اإلنسان؟ وبي ن أن بعض احلقوق اليت أ قر هبا يف هناية املطاف كحقوق إنسان أساسية كانت قد وردت أوال  يف 

 .صكوك إقليمية قبل إدراجها يف صكوك عاملية

            ً                                                               ً            واستأنف قائال  إنه قد يكون القتراح املقرر اخلاص تنحية مسألة تسوية املنازعات جانبا  بعض القيمة  -٥٤
غري . يث إن ذلك قد يتيح للجنة إجناز أعماهلا املتعلقة مبسؤولية الدول يف احلدود الزمنية لواليتها احلاليةالعملية، ح

ومنذ . أن هذه مسألة حامسة ومن املسائل اليت يلزم النظر فيها أثناء املناقشة اليت ستجري بشأن مسؤولية الدول
، )Eastern Carelia (كاريليا الشرقيةدائمة يف قضية الفتوى املرجعية اليت صدرت عن حمكمة العدل الدولية ال

                                              ً                ً                                اعتربت مسألة تسوية املنازعات مسألة ختص الدول حصرا ، إال أن مثة اجتاها  يف القانون الدويل لرؤية كل صك من 
 غري أن إدراج. الصكوك املتعددة األطراف كنوع من النظام الفرعي القانوين، بإجراءاته اخلاصة لتسوية املنازعات

                       ّ                                                              إجراءات كهذه يف صكوك معي نة ال يعين أنه جيري وضع إجراء عام لتسوية املنازعات لينسحب على مجيع 
                        ً                                                           ومضى يقول إنه قد مت مؤخرا  إدراج مثل هذا اإلجراء يف العديد من الصكوك العاملية الرئيسية؛ . الصكوك األخرى

    ً      ً                                      إجراء  مرنا  للغاية ال مينع الدول من تسوية منازعاهتا فعلى سبيل املثال، تتضمن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
عرب القنوات الدبلوماسية أو السياسية التقليدية، لكنه يقر مبدأ التسوية القضائية يف حال إخفاق مجيع سبل التسوية 

غي أن والسؤال الذي يطرح هنا، بصرف النظر عن الشكل النهائي ملشروع املواد، يتعلق مبا إذا كان ينب. األخرى
. يتاح لدولة ما أن حتول دون تسوية أية منازعة بالسبل القضائية إذا ما تعذر عليها تسوية نزاع ما مع دولة أخرى

ومع أنه ال يقترح إمكانية تطبيق أحكام االتفاقية على مشروع املواد بصيغته احلالية، فهو يؤيد وضع حكم يتيح 
 .ذا استعصت تسويته بأية وسائل أخرىلطرف ثالث حيادي أن يعمل على تسوية نزاع ما إ

ففي .                                                                    ً     ً قال إنه يفهم سبب قيام السيد كامتو باملطالبة مبنح الدولة املضرورة وضعا  خاصا السيد لوكاشوك -٥٥
وتتأثر املصاحل يف كلتا احلالتني، إال أن . حالة أوىل، تتضرر مصاحل الدولة، بينما، يف حالة أخرى، يتم إحلاق ضرر

 .و حتديد الطبيعة احملددة للمصاحل اليت سببت الضرر املاديما ينبغي فعله ه

  ّ                          وبي ن أن اتفاقية األمم املتحدة . وقال إنه ال يؤيد إدراج حكم بشأن تسوية املنازعات يف مشروع املواد -٥٦
 لقانون البحار قدمت إجراءها املتعلق بتسوية املنازعات، حيث إهنا تعمل على استحداث نظامها القانوين اخلاص

وأكد أن عملية .                                     ً                                               هبا، أما اللجنة فإن مهمتها خمتلفة متاما ، أال وهي تدوين األحكام العامة بشأن مسؤولية الدول
تدوين قواعد تسوية املنازعات ستكون مهمة هائلة وسيستغرق إجنازها سنوات، وستجعل من املستحيل على 
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 ً                                         ال  عقبات كبرية حتول دون اعتماد اجلمعية العامة فهناك أص. اللجنة أن تعتمد مشروع املواد يف املستقبل املنظور
 .مشروع املواد

قال إن تسوية املنازعات تعد مسألة مستقلة وواحدة من املسائل اليت قد ) املقرر اخلاص(السيد كروفورد  -٥٧
ابق، هو وإن رأي األغلبية يف اللجنة، حسب فهمه له من مناقشة العام الس.    ِّ                            تعو ق التقدم يف صياغة مشروع املواد

                                                                                     ً              أنه ال توجد عالقة متكاملة بني التدابري املضادة وتسوية املنازعات؛ وبناء على ذلك، مت املضي قدما  يف العمل بشأن 
وعالوة على ذلك، فإن مل يتخذ مشروع املواد شكل اتفاقية، ستكون أحكام تسوية املنازعات . التدابري املضادة

 املتحدة لقانون البحار، اليت هلا نظام بالغ التعقيد لتسوية املنازعات، وأضاف قائال إن اتفاقية األمم. غري جمدية
            ً     ً                                                                 ً     ً    ً تتناول جانبا  خاصا  من جوانب السلوك، بينما يعد مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول مشروعا  عاما  جدا  

 مواضع كثرية من وحىت األحكام التكميلية املتعلقة بتسوية املنازعات، اليت ترد يف. ويتناول مجيع التزامات الدول
وإن األخذ بنظام كهذا .                                         ً        ً                               مشروع املواد، من شأهنا أن تضع بالتايل نظاما  تكميليا  فيما يتعلق جبميع التزامات الدول

 .          ً                               َّ              ليس ضروريا  لنجاح مشروع املواد، بل ومن املرج ح أن يضمن فشله

وع شكل اتفاقية، فإن هذا اخليار           ً                       ِّ                      وأضاف قائال  إنه يف حني سيكون من املخي ب لآلمال لو مل يتخذ املشر -٥٨
ويف . وعليه، فلن تطرح مسألة إدراج أحكام تتعلق بتسوية املنازعات. قد يكون غري واقعي يف املناخ الدويل الراهن

وإن . أية حال، فحىت لو اختذت املواد شكل اتفاقية، فإن إدراج مثل هذه األحكام من شأنه أن يلغي النص بأكمله
وية املنازعات يف سياق منظمة التجارة العاملية أو اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هو أمر، اعتماد إجراءات لتس

ورغم أن املناقشة اليت ستجري يف اللجنة السادسة يف وقت .                                             ًولكن اعتمادها على أساس عاملي هو أمر خمتلف متاما 
ح أن الدول غري راغبة يف اعتماد اتفاقيات                          ً      ً                           الحق من السنة قد تسلط ضوءا  جديدا  على مواقف الدول، فمن الواض

                                         ً                 ً                         وعالوة على ذلك، رمبا يقدم مشروع املواد نتاجا  أفضل وأكثر تكامال  إذا ما أمكن اعتماده دون . عامة جديدة
 .إعادة فتح باب التفاوض اإلمجايل بشأنه على مصراعيه يف مؤمتر دبلوماسي

        ً                                            صر دائما  على فقهاء يف القانون الدويل، هلذا رمبا يكون من  قال إن االهتمام يف املادة ال يقتالسيد غوكو -٥٩
ٍ                                          املفيد أن نتناول املسألة من وجهة نظر املستعمل النهائي، مثل حمام  ميثل دولة مضرورة يف حمكمة العدل الدولية أو                                                            

ية، معىن وقال إنه إذا ما كان هو ذلك احملامي، فسوف يفضل التعامل مع مادة بسيطة وتوضح، بدا. يف حمفل آخر
          ً                             ِّ                                         وأضاف قائال  إن حجته ستكون أن الدولة املوك لة له قد تضررت نتيجة انتهاك اللتزام، وبأن ". الدولة املضرورة"

وأشار إىل أن مثة مصلحة قانونية لدى الدولة اليت قامت بالفعل غري املشروع مبوجب . هذا االلتزام واجب جتاهها
                    ً                                      مور تصبح أكثر تعقيدا  عندما يتعلق األمر بالتزامات جتاه اجملتمع وقال إن األ.                       ً    صك تعد تلك الدولة طرفا  فيه

                                                                                          ً    الدويل تكون يف مواجهة الكافة، إال أن مهه الرئيسي يتمثل يف ضمان عرض قضية دولة طرف انتهكت التزاما  ميس 
 املشروع هلا                               ً      ً                                                بوجه خاص الدولة املوكلة له عرضا  سليما  أمام احملكمة، وإثبات أن الدولة اليت قامت بالفعل غري

 .مصلحة قانونية يف الوفاء هبذا االلتزام الدويل

            ً                              ً                                           واستطرد قائال  إن هاجسه هو أن تقوم دولة، مثال ، يف حالة معاهدة متعددة األطراف، مبقاضاة دولة  -٦٠
      ً                 ً           مكررا  اجلديدة تشكل حتسنا ، رغم أنه ٤٠ومع ذلك، فهو موافق على أن املادة . أخرى رمبا حلق ضرر حبقوقها

 األصلية، وهي شكوك كان قد أبداها بعض أعضاء ٤٠ن قد أعرب يف مناسبة سابقة عن شكوكه إزاء املادة كا
 .اللجنة السادسة
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 قال إنه يشاطر السيد كامتو ما يساوره من هواجس إزاء حماولة التمييز بني  تشيفوندا-السيد بامبو  -٦١
.  لفئة حقوق اإلنسان اليت ال شك يف أهنا تتصف بالتعقيدالناظمة" وحدة القواعد"ل  " العرفية"اجلوانب الرمسية و

وقال إنه ال يؤيد التمييز بني حقوق اإلنسان األساسية وحقوق اإلنسان غري األساسية، حيث إن تطبيق هذا التمييز 
أما من وجهة نظر قانونية، فسيتحقق املزيد من املكاسب باإلبقاء على هنج .      ً                      عمليا  هو أمر يف غاية الصعوبة

                               ً                                                           متجانس مما سيتحقق بالقول إن شخصا  ما هو، بطريقة أو بأخرى، أساسي يف بعض اجلوانب وثانوي يف جوانب 
   َّ                                                                                      وبي ن أن اجملموعة الكاملة من مشاكل الناس واحتياجاهتم ومطالباهتم هي اليت جعلت مفهوم حقوق اإلنسان . أخرى

وهو ال يستطيع . اهم يف وحدة نظام حقوق اإلنسان      ً       ً                                     مفهوما  جوهريا ، وأن مجيع احملاوالت إلدراجها يف القانون تس
 .بالتايل أن يؤيد أي متييز بني حقوق اإلنسان األساسية وغريها من حقوق اإلنسان

عبارة مالئمة " الدولة املضرورة"      ً                                       مكررا ، فالسؤال املطروح هو ما إذا كانت عبارة ٤٠وفيما يتعلق باملادة  -٦٢
ولقد تطرقت املناقشة لشىت أنواع .       ً        ً           مفهوما  متجانسا ، وهو األفضللتعريف منوذجي، وما إذا كانت تقدم 

                                                        ً                            من ثنائية ومتعددة األطراف والتزامات يف مواجهة الكافة، فضال  عن االلتزامات اليت تستند إىل -االلتزامات 
فهوم متجانس ولعل السبب يف أمهية تقدمي م.                 َّ                           ً     ً غري أن الشكل احملد دة فيه ليس، يف حد ذاته، أمرا  حامسا -العرف 

فالضرر الناجم عن انتهاك التزام ما هو الذي . للدولة املضرورة يكمن يف وجوب حتديد مدى الضرر بطريقة ما
وتساءل عما إذا كان مثة معيار غري األذى أو الضرر من شأنه أن جيعل من . جيعل من املمكن قياس مدى اخلسارة

          ً                           وتابع قائال  إن انتهاك االلتزام هو الذي . الفعل غري املشروعاملمكن وضع تقييم دقيق ملطالبة أو طلب بالكف عن 
     ً               وسعيا  للكف عن الفعل .                                                            ً                 يشكل الفعل غري املشروع، بصرف النظر عما إذا كان االلتزام ثنائيا  أم من أي نوع آخر

برية، فإن ومهما كانت املصاحل ك. غري املشروع أو جلرب الضرر، ال بد من تقدمي احلد األدىن من العناصر احملددة
 النظر يف تلك -              ِّ                     القاضي أو احملك م أو جمموعة من الدول -افتقار أي مطالبة إىل تلك العناصر يؤدي إىل عدم قبول 

 .املطالبة بالطريقة ذاهتا اليت تقدم فيها مطالبة ما األدلة عن نتائج انتهاك التزام حمدد

وما برح .  حكم أدىن بشأن تسوية املنازعاتوهو يشاطر السيد كامتو رأيه أن احلاجة تدعو إىل إدراج -٦٣
. يعتنق هذا الرأي منذ بعض الوقت ويعتقد بأنه يتمشى مع االجتاه احلايل حنو تكامل النظام القانوين الدويل املوحد

                                ً                                             ً     ً              ويبدو أنه قد بات من املستبعد كثريا  إصدار بيان باملبادئ والقواعد العامة يضع إطارا  عاما  للقانون بشأن 
. ية، األمر الذي ال يؤثر على حسن سري النظام القانوين الدويل من وجهة نظر آليات االختصاص القضائيةاملسؤول

     ً                                                                                        وعوضا  عن وضع قانون بشأن املسؤولية ال تكون له سوى أمهية هامشية بالنسبة إىل اآلليات اليت تشكل النظام 
االستفادة من نتائج عمل املقرر اخلاص على أفضل                                       ً            ً      القانوين الدويل، ينبغي للجنة أن تتبع هنجا  أكثر إدماجا  بغية 

 .وجه

            ً                                                                                واستطرد قائال  إنه، فيما يتعلق مبسألة إدراج مفهوم الضرر أو عدم إدراجه، فلقد استرشد السيد بيليه  -٦٤
وأعرب عن .                                                                                   ًبضرورة اقتراح قاعدة موضوعية، مع إدراك ضرورة اإلبقاء على مفهوم الفعل غري املشروع دوليا 

                           ً                                                        وي القتراح السيد بيليه، علما  بأنه ميكن إعادة صياغته، حيث إن املطالبني سيدرجون أمساء بعض تأييده الق
           ً                                   واختتم قائال  إن إدراج مفهوم الضرر قد يتيح حتديد . املتأثرين مباشرة وطائفة من اآلخرين املتأثرين بدرجة أقل

 .و جمرد ترضية مجيع األطرافأ" توزيع املكافآت"كامل جمموعة املطالبني وتنظيم التنفيذ يف شكل 

٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢٢جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١٧، ألربعاءيوم ا

 السيد شوساي يامادا  :الرئيس

 تشيفوندا، السيد -السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو  :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك،  يد بيليه، السيد تومكا،البحارنة، السيد براونلي، الس

السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، 
شوك، السيد ممتاز، السيد  أمتادجا، السيد لوكا�السيد كامتو، السيد كانديويت، السيد كروفورد، السيد كوسوما 

 .هافنر، السيد هي

 ــــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
 )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

      ً                               مكررا ، اليت اقترحها املقرر اخلاص بشأن ٤٠ىل مواصلة النظر يف املادة  دعا أعضاء اللجنة إالرئيس -١
 .Add.1-4) و(A/CN.4/507مسؤولية الدول، يف تقريره الثالث 

أن النظر يف مسألة تسوية املنازعات قد ) ٢٦٢١اجللسة ( قال إن السيد لوكاشوك ذكر السيد كاتيكا -٢
ه يف إمكان اعتماد اتفاقية يف هذا الشأن لعدم استعداد عدد كبري يستغرق سنوات وأن املقرر اخلاص يشك من جانب

ومن اجلدير بالذكر أن حكومات كثرية مل تتعرض يف اللجنة السادسة هلذه املسألة وأنه . من الدول للموافقة عليها
وينبغي أن . يتساءل عما إذا كان هذا املوقف يرجع إىل عدم اهتمامها باملوضوع أم بأنه يثري لديها مشاكل معينة

 .                                                  ًتنظر اللجنة يف هذا املوضوع، وليكن يف فريق التخطيط مثال 

                                                        

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .دال، الفصل الثالث، الفرع ١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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                           ً                                                          وقال إن املقرر اخلاص ذكر أيضا  أن شكل الصك الذي سيعتمد سيسمح بتحديد ما إذا كان ينبغي أن  -٣
جرت يف وهو يشعر بعد املناقشة القصرية اليت .                         ً                                يتضمن مشروع املواد أحكاما  بشأن التسوية اإللزامية للمنازعات

فكان يعتقد أنه مل يتم الفصل بعد يف املسألتني املتعلقتني بشكل الصك وتسوية . هذا الشأن بشيء من اإلرباك
كذلك رأت اللجنة عند النظر يف هاتني النقطتني يف السنة املاضية أن تسوية املنازعات من النقاط اليت . املنازعات

رة يف النص الذي يقترحه املقرر اخلاص على األحكام اليت ولكن تؤكد عدم اإلشا. سيلزم توضيحها فيما بعد
 اليت اعتمدت يف القراءة األوىل االجتاه إىل عدم معاجلة تسوية املنازعات يف ٤٠من املادة ) ب(٢وردت يف الفقرة 

.  ملزم                                                                          ً   فإذا استبعدت اللجنة مجيع األحكام املتعلقة بذلك من مشروع املواد فإهنا ستعتمد صكا  غري. مشروع املواد
وسيمكن عندئذ القول بأن الفترة اخلمسية احلالية قد متيزت باعتماد قواعد غري ملزمة على حنو ما يتبني من 

وسيكون . )٣(مشروع املواد املتعلق جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول، الذي وضع يف شكل إعالن
                  ً                                      ية للدول ورمبا أيضا  مشروع املواد املتعلق باملسؤولية الدولية هذا هو مصري مشروع املواد املتعلق باألفعال االنفراد

منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة (عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل 
 املؤسف ومن. وسيؤيد هذا الوضع بالطبع الرأي القائل بأن اللجنة استنفدت املواضيع اليت يلزم تدوينها). خطرة

وإذا قامت بذلك، فإنه سيصح القول .                                            ً                      أن تعتمد اللجنة بعد أربعة عقود من العمل صكا  غري ملزم ملسؤولية الدول
بشأن ) اجللسة نفسها(               ً                                وينطبق هذا أيضا  على مالحظات السيد سرينيفاسا راو .                        ًبأنه متخض اجلبل فولد فأرا 

على املسائل اليت تشغل األغلبية العظمى من البشر اليت االلتزامات يف مواجهة الكافة وحقوق اإلنسان، وكذلك 
تستبعدها اللجنة بغري مقتض للحكم عليها بأهنا غري جمدية، بينما تضع مسائل أخرى هتم جمموعات معينة من 

عن كيفية حتديد ) اجللسة نفسها(ولقد تساءل السيد كامتو . البلدان فقط يف املرتبة األوىل من اهتمامات القانون
ومن املأمول فيه أن .                                                       ً                  ق اإلنسان األساسية وعما إذا كان ملسألة احلق يف التنمية، مثال ، مكان يف هذه احلقوقحقو

تتاح للجنة الفرصة ملناقشة مسألة تسوية املنازعات مبزيد من العمق على حنو ما اقترحه املقرر اخلاص يف برنامج 
 .عمله لفترة السنوات اخلمس اجلارية

 قال إن األفكار اليت أعرب عنها السيد كاتيكا والسيد كامتو تستحق العناية الكاملة من السيد لوكاشوك -٤
وهناك يف رأيه حل لتسوية املشكلة قيد البحث وذلك بأن تكون مسألة تسوية املنازعات بالطرق السلمية . اللجنة

بني تسوية املنازعات بالطرق واملهم يف رأيه هو عدم الربط بشكل صارم .       ً                         موضوعا  من مواضيع التدوين املقبلة
 .السلمية ومسألة املسؤولية، ألن هذا سيحول دون اعتماد صك بشأن مسؤولية الدول يف القريب العاجل

وهي موروثة من عصر . غامضة" تسوية املنازعات بالطرق السلمية"وأشار من ناحية أخرى إىل أن عبارة  -٥
. ملشروعة لتسوية املنازعات مها الطرق السلمية والطرق العسكريةسابق للقانون الدويل كان فيه نوعان من الطرق ا

ولذلك من األفضل .                        ً      ً                                               ولقد تغري الوضع اآلن تغريا  جذريا  ما دامت الطرق السلمية وحدها هي اليت تعترب مشروعة
 .فقط" تسوية املنازعات"أن تتحدث اللجنة عن 

                                                        

 .٤٧ و٤٤، الفقرتان )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩ حولية انظر )٣(
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وقال إنه ينضم إىل االنتقادات اليت .  يف اللجنة أشاد باملقرر اخلاص للعمل الذي يقوم بهالسيد دوغارد -٦
ورغم . فهذه املادة طويلة وتثري اللبس.  اليت اعتمدت يف القراءة األوىل٤٠أبديت بشأن شكل ومضمون املادة 

      ً  مكررا  ٤٠إال أن املادة .          ً       ً                                                       كوهنا ركنا  أساسيا  ملشروع املواد، غري أهنا ليست واضحة بقدر كاف بصيغتها احلالية
وهو يويل أمهية خاصة هلا ألهنا ذات صلة . قترحها املقرر اخلاص هلا أمهيتها يف إجياد حلول للمشاكل اليت تثوراليت ا

وتساءل عما إذا كان جيوز لدولة ما أن توفر احلماية . بالعمل الذي يقوم به فيما يتعلق باحلماية الدبلوماسية
اآلمرة إذا رفضت الدولة اليت حيمل جنسيتها توفري لشخص ليس من مواطنيها تعرض النتهاك قاعدة من القواعد 

وقال إنه من املهم يف هذه احلالة التمييز بني انتهاك قاعدة من . هذه احلماية له أو كانت غري قادرة على ذلك
وكانت حمكمة العدل الدولية واضحة يف هذا الشأن يف حكمها . القواعد اآلمرة وانتهاك حق من حقوق اإلنسان

 من احلكم، ٣٤وفيما يتعلق خاصة حبقوق اإلنسان، اليت أشري إليها يف الفقرة : "شركة برشلونةقضية الصادر يف 
غري أن الصكوك اليت تنص على حقوق اإلنسان ال تعترف، يف مجيع .               ً                        فإهنا تشمل أيضا  احلماية من إنكار العدالة

، ٤٧انظر الصفحة " [لنظر عن جنسيتهمأرجاء العامل، بأهلية الدول حلماية ضحايا انتهاك هذه احلقوق بصرف ا
ولذلك ميزت احملكمة بوضوح بني انتهاك حق من حقوق اإلنسان اليت ليس هلا طابع القواعد اآلمرة، ]. ٩١الفقرة 

 . وانتهاك قاعدة آمرة

وأضاف أنه على الرغم من إعداده مشروع مادة بشأن هذه املسألة يف موضوع احلماية الدبلوماسية فإنه  -٧
      ً  مكررا  ٤٠ من املادة ٢ففي رأيه أن الفقرة .       ً مكررا ٤٠وخى إدراجها يف تقريره قبل الفصل يف مصري املادة ال يت

. ليست ضرورية" هي طرف فيه"فعبارة . غري أن صياغة هذه الفقرة ليست مرضية. تقدم احلل للمسألة قيد البحث
ة احملمية ذات الصلة تستند إىل االلتزامات الواجبة ويف مجيع األحوال، فإن الفرضية اليت تستند إليها هي أن املصلح
وبعبارة أخرى، يف حالة قيام دولة ألف بتعذيب . مبوجب القانون الدويل العريف، مثل منع التعذيب أو التمييز

مواطن تابع لدولة باء وعدم قيام هذه الدولة باختاذ إجراء، ميكن القول بأنه جيوز للدولة جيم أن تتدخل باسم 
وإذا كان للدولة جيم .  من التقرير١٠٩طن التابع للدولة باء بوصفها ضحية ثانوية، كما جاء يف الفقرة املوا

جيوز هلا أن تتخذ اإلجراءات        ً                       مكررا  فإنه سيمكن القول بأنه٤٠ من املادة ٢مصلحة يف التدخل مبوجب الفقرة 
    ً                              جاجا ، أو أن تطالب بالكف عن السلوك  من التقرير، أي أن تقدم احت١١٣ و١١٠املنصوص عليها يف الفقرتني 

ومن ناحية أخرى، إذا كان ال جيوز للدولة جيم أن تطالب باجلرب لنفسها فإنه جيوز هلا أن . غري املشروع، أو بالرد
 .تطالب به بالنيابة عن الدولة املضرورة أو الفرد املضرور

انوين الدويل يف السنوات الثالثني األخرية وقال إن هذه املسألة تربز التطورات اليت حدثت يف النظام الق -٨
           ً                              وستؤثر قطعا  املوافقة على تدخل الدول حلماية . وهي تطورات تؤثر على مفهوم احلماية الدبلوماسية بأكمله

. األشخاص الذين ال يتمتعون جبنسيتها على القواعد اليت تنطبق على احلماية الدبلوماسية وعلى طرائق تنفيذها
وستسمح له التوجيهات اليت سيقدمها . كل شائكة فيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية         ً    فستثري مثال  مشا

 .املقرر اخلاص بتحديد نطاق عمله بشأن احلماية الدبلوماسية

 وقال (ILC(LII)/WG/SR/CRD.3)      ً  مكررا  ٤٠ عرض النص الذي يقترحه للمادة السيد إيكونوميدس -٩
ونه التمييز بني الدولة املضرورة من ناحية، والدولة اليت هلا مصلحة قانونية من إنه يراعي يف كل من عنوانه ومضم
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         ً    وقال أيضا  إن . ناحية أخرى؛ ويلزم يف نظره تعريف هذين املفهومني قبل مناقشة مسألة إعمال املسؤولية الدولية
 إذ يصعب يف الواقع توخي القائمة اليت يقترحها للحاالت اليت ميكن أن تكون الدولة فيها مضرورة ليست حصرية،

     ً ونظرا  .                                                                      ً                 مجيع احلاالت اليت ميكن أن يلحق فيها ضرر بدولة ما نتيجة لفعل غري مشروع دوليا  ترتكبه دولة أخرى
الختالف املمارسة الدولية بدرجة كبرية يف هذا الشأن، فمن األفضل أال تكون القائمة حصرية، مع إضافة عبارة 

 ". بشكل خاص"

           ً                                           يتعلق أساسا  بااللتزامات الثنائية، ويرد يف مجيع االقتراحات ) أ(١م الوارد يف الفقرة وقال إن احلك -١٠
هي الركن األساسي للنص الذي يقترحه ألهنا ) ب(١وبالعكس، فإن الفقرة . األخرى املقدمة بشأن هذه املادة

                       ً ن االلتزام املنتهك ضروريا  مجيع الدول، إذا كا"تنص صراحة على أنه جيوز أن يضر الفعل غري املشروع لدولة ما 
 من مشروع املواد املعتمد يف القراءة ١٩وهذا هو التعريف الذي يرد يف املادة ". حلماية مصاحل اجملتمع األساسية

                                             ً                                                 فال يعقل يف رأيه أن تعاجل اللجنة شيئني خمتلفني متاما  مها القاعدة اآلمرة اليت متنع جناية دولية مثل اإلبادة . األوىل
أو العدوان، من ناحية، واملخالفة البسيطة اللتزام متعدد األطراف أو عريف أو اتفاقي مثل حرمة احلقيبة اجلماعية 

ففي احلالة األوىل يتعلق األمر بانتهاك مصلحة أساسية، بل حيوية . الدبلوماسية، من ناحية أخرى، بنفس األسلوب
مر يف احلالة الثانية بانتهاك قاعدة تنظيمية متعددة للمجتمع الدويل، متس النظام العام الدويل، بينما يتعلق األ

ويف رأيه أنه يلزم اعتماد أحكام مثل األحكام اليت ترد يف اقتراحه . األطراف فقط، مهما كانت أمهية هذه القاعدة
ق مجيع ويلزم يف حالة اجلناية الدولية تطبي. إذا أريد وضع استراتيجية حقيقية للردع فيما يتعلق باجلنايات الدولية

نتائج املسؤولية الدولية، فيما عدا التعويض، على مجيع الدول، ال سيما الرد، يف شكل إعادة احلالة إىل ما كانت 
ويف هذا الصدد، .                           ً                                                             عليه؛ ففي حالة العدوان مثال ، سيلزم إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب اجلناية الدولية

 اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل باإلبقاء على مفهوم ٥٣ املادة سيزيد وضوح االلتزام املنصوص عليه يف
 .الدولة املضرورة جلميع الدول يف حالة اجلناية

               ً     ً                                        ال تستوجب تعليقا  خاصا  ما دامت متفقة مع احللول اليت تأخذ هبا مجيع ) ج(١وأضاف أن الفقرة  -١١
 . عددة األطراف، مبا يف ذلك االلتزامات يف مواجهة الكافةويشمل هذا احلكم االلتزامات املت. االقتراحات األخرى

، فإهنا هتدف إىل حتديد الدول اليت تكون هلا مصلحة قانونية يف املطالبة بالكف عن ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -١٢
زامات فهذه هي الدول اليت تكون االلت. انتهاك التزام يف مواجهة الكافة أو التزام متعدد األطراف بأوسع معانيه

 . واجبة هلا، ولكنها ال تكون مضرورة مباشرة باالنتهاك

 قال إن االقتراح املقدم من السيد إيكونوميدس جدير باالهتمام ولكن ينبغي مراعاة أن السيد غوكو -١٣
احلكومات ترغب يف وجود صلة كافية بني االنتهاك والدولة إلمكان االحتجاج مبسؤوليتها مبوجب القانون الدويل 

 .ريفالع

                                           ً                                             عندما تنتهك الدولة التزاما ما، يعين هذا ضمنا  أن الدولة املضرورة قد تأثرت بشكل خاص من جراء  -١٤
وال يلزم .                                                                           ً                االنتهاك وأن االنتهاك قد أثر على متتعها حبقوقها، وأن االلتزام املنتهك كان ثنائيا  أو متعدد األطراف
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املضرورة مصلحة خاصة يف أن حتترم الدولة األخرى فمن الطبيعي أن تكون للدولة . النص على ذلك صراحة
وباختصار، فإنه يتساءل عما إذا كان ينبغي التمييز بني النوعني من االلتزامات ما دام من . االلتزام قيد البحث

 .املسلم به أن االلتزام قد تعرض لالنتهاك وأن الدولة املضرورة هي الدولة املتأثرة هبذا االنتهاك

 قال إن املناقشة املتعلقة مبسؤولية الدول بلغت نقطة حامسة ألهنا تتعلق بالقانون الدويل نرالسيد هاف -١٥
ألنه مل يتوصل إىل معرفة ما هو املقصود " يف مواجهة الكافة"وقال إنه يشعر بالقلق لعبارة .                     ًوالسياسة الدولية معا 

. ليت يقدموهنا لاللتزامات يف مواجهة الكافة                                        ً           وخيتلف رأي الفقهاء يف هذا الشأن وختتلف أيضا  التعاريف ا. منها
ويرى البعض اآلخر أهنا . فريى البعض أهنا القواعد اليت هتدف إىل محاية جمموعة القيم املشتركة للمجتمع الدويل

وبالنسبة إىل البعض، تدخل هذه القواعد يف عداد القواعد اآلمرة؛ . القواعد اليت يؤثر انتهاكها على مجيع الدول
بة إىل البعض اآلخر هناك تشابه بني هذه القواعد واجلنايات الدولية، سواء اجلنايات اليت ترتكبها الدولة أو وبالنس

                                        ً                                                              اجلنايات اليت ترتب املسؤولية الفردية؛ وأخريا ، يطلق البعض على االلتزامات اليت ال تكون واجبة لدولة معينة عبارة 
هم أن حتتج أي دولة باملسؤولية يف هذه احلالة، وهذه نتيجة غريبة وال جيوز يف رأي. االلتزامات يف مواجهة الكافة

ولذلك، ولعدم وصف هذه . شركة برشلونةمن منظور احلكم الصادر من حمكمة العدل الدولية يف قضية 
فإذا . ، رأى الفقه أنه جيوز جلميع الدول أن حتتج باملسؤولية(lex imperfecta)االلتزامات بأهنا التزامات ناقصة 

كان املقصود من االلتزامات يف مواجهة الكافة االلتزامات الواجبة للمجتمع الدويل بأكمله، فإنه ميكن التساؤل 
 .                                                  ً      ًُ              عما إذا كان عدم إمكان عزو الضرر إىل دولة معينة مربرا  كافيا   ملثل هذا الوصف

وما إذا كانت هذه " أكملهاجملتمع الدويل ب"وقال من ناحية أخرى إنه يرغب يف معرفة املقصود من عبارة  -١٦
ولقد أشري إىل .                                                     ً                            العبارة تشمل يف مجيع األحوال وجلميع أنواع االلتزامات، مثال ، األفراد واملنظمات غري احلكومية

وهناك . فحسب" جمتمع الدول" يف هذا الشأن ولكن موضوع هذه املادة هو ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٣املادة 
ويأخذ االقتراح املقدم من السيد غايا ". اجملتمع الدويل بأكمله"و" ع الدولجمتم"اختالف يف رأيه بني 

(ILC(LII)/WG/SR/CRD.4)فحىت حمكمة العدل الدولية، عندما .  هبذا االختالف وينبغي بالطبع اإلبقاء عليه
 .ئة                                                  ً                             تشري إىل االلتزامات يف مواجهة الكافة، فإهنا تدخل أنواعا  خمتلفة من االلتزامات يف هذه الف

      ً                                                                       مكررا ، ينبغي أن حتدد اللجنة أنواع االلتزامات يف مواجهة الكافة املقصودة وما إذا ٤٠ويف إطار املادة  -١٧
 .كان األمر يتعلق جبميع االلتزامات يف مواجهة الكافة أو ببعضها فقط

 كان االلتزام وميكن بالطبع أن تغض اللجنة النظر عن هذا املوضوع على أساس أن مسألة الفصل فيما إذا -١٨
ولكن لن يسمح هذا . من االلتزامات يف مواجهة الكافة أم أنه ليس كذلك من املسائل اليت حتددها القواعد األولية

ويف مجيع األحوال، يلزم توضيح األمور . النهج حبل املشكلة وسيثري على العكس من ذلك تساؤالت جديدة
وذكر يف هذا الصدد أنه . عاملة هذه االلتزامات بطريقة خمتلفةالحتمال أن تطلب بعض الدول من اللجنة ما يربر م

، تطبيق مبدأ تراث اإلنسانية على قاع البحار مل يكن ١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين١عندما اقترح ممثل مالطة، يف 
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ي أن وينبغ.      ً                               عاما  من املفاوضات لتعريف هذا املفهوم١٥واستوجب األمر . )٤(أحد يعلم ما هو تراث اإلنسانية
 .تتجنب اللجنة تكرار ذلك

 من اتفاقية فيينا لعام ٥٣ومثة سبيل آخر لتعريف هذا املفهوم هو األسلوب اإلجرائي الذي اتبعته املادة  -١٩
. بتعريف االلتزامات يف مواجهة الكافة" جمتمع الدول"وبالتايل، ميكن مطالبة .  لتعريف القواعد اآلمرة١٩٦٩

غري أن تعريف . ط األمور ولكنها لن تسمح مبعرفة ما هي هذه االلتزاماتوستؤدي هذه اخلطوة إىل تبسي
ولذلك يلزم حتديد بعض . االلتزامات يف مواجهة الكافة أكثر أمهية من تعريف القواعد اآلمرة يف الوقت الراهن
لسؤال ببساطة وسيكون ا. اخلصائص القانونية املشتركة اليت تسمح بتمييز هذه االلتزامات عن االلتزامات األخرى

عندئذ هو ما إذا كانت هذه اخلصائص من األركان املكونة لاللتزامات يف مواجهة الكافة أم أهنا نتائج لوجود هذه 
 . الفئة اخلاصة من االلتزامات

 (erga omnes)      ً                                            مكررا  الذي يقدمه بيـن االلتزامات يف مواجهة الكافة ٤٠  ّ                            وميي ز املقرر اخلاص يف مشروع املادة  -٢٠
، وااللتزامات اليت هتدف إىل محاية املصاحل املشتركة جملموعة من (erga omnes partes)لتزامات جتاه كافة األطراف واال

                             ً                          وحىت إذا كان هذا التمييز نابعا  من الرغبة يف الوضوح فإنه  . ، على التوايل))ب(٢، و)ب(١، و)أ(٢الفقرات  (الدول 
 .االت املعنية، ألن هذه املهمة ال هناية هلا                               ً       يتساءل عما إذا كان هذا يشمل فعال  مجيع احل

 - مبا يف ذلك الدول غري الساحلية -          ً                                                وهكذا، مثال ، يف حالة انتهاك قانون البحار، هل جيوز جلميع الدول  -٢١
أن حتتج باملسؤولية الدولية على النحو الذي يتوخاه املشروع أم ينبغي التمييز بني الدول غري الساحلية األطراف يف 

قية األمم املتحدة لقانون البحار والدول األخرى اليت ال متلك أهلية التصرف؟ وهل يعترب االلتزام حبماية البيئة اتفا
                    ً                              من االتفاقية التزاما  يف مواجهة الكافة؟ هذه من ضمن ١٩٢البحرية واحلفاظ عليها املنصوص عليه يف املادة 

 . املسائل اليت يلزم توضيح بشأهنا

:                                    ً                          ً     ً      علق حبقوق اإلنسان اليت يشار إليها كثريا ، فإن املقرر اخلاص ال يقدم حال  حامسا  بشأهناكذلك، فيما يت -٢٢
 من التقرير إىل أن التزامات حقوق اإلنسان ال ميكن ختصيصها ألي دولة بعينها، مما ٨٨فبعد إشارته يف الفقرة 

االلتزامات الناشئة مبوجب معاهدة أن ) ب(١٠٦يفيد أهنا من االلتزامات يف مواجهة الكافة، يوضح يف الفقرة 
             ً         أي تتعلق طبقا  للتعريف (إقليمية حلقوق اإلنسان تدخل باألحرى يف نطاق املصلحة اجلماعية جملموعة من الدول 

ويف رأيه أن حقوق اإلنسان ال تدخل يف عداد االلتزامات يف ).  بالتزامات واجبة لألطراف٩٢الوارد يف الفقرة 
ومن املهم النظر فيما إذا كانت مجيع احلقوق املنصوص .             ً                 ا تكون موضعا  القتناع الكافة هبامواجهة الكافة إال عندم

عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تدخل يف هذه 
 .الفئة

                                                        

 ١٥١٥، اجللسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والعشرون، اللجنة األوىلانظر  )٤(
(A/C.1/PV.1515)  ا من النص اإلنكليزي وما يليه٣ والتصويبات، الفقرة. 
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للتعريف، فإنه يرى أن احلل العملي الوحيد وبالنظر إىل حجم املشاكل املطروحة، وعلى الرغم من احلاجة  -٢٣
وميكن القول بأنه من أجل اعتبار أي من االلتزامات اليت تنص . هو عدم تعريف االلتزامات واالكتفاء بوصفها

      ً        ً                                                                     مكررا  التزاما  يف مواجهة الكافة، يتعني على جمتمع الدول أن يقر حبق دولة ما، خالف الدولة ٤٠عليها املادة 
.                                                             ً                    رة، يف االحتجاج مبسؤولية الدولة اليت ترتكب الفعل غري املشروع دوليا ، وذلك ضمن نطاق مقيداملضرورة مباش

وال ينطبق هذا بالطبع على االلتزامات الواجبة مبوجب معاهدة إقليمية حلقوق اإلنسان اليت ميكن أن تدخل يف 
، واليت ال تنص على أي حق )ب(٢رة محاية املصاحل اجلماعية جملموعة من الدول املنصوص عليها يف الفق"نطاق 

 .ولذلك فإنه يرغب يف معرفة رأي املقرر اخلاص يف هذا الشأن. لصاحل الدولة املضرورة مباشرة

      ً                    مكررا  إنه يرى أن الصيغة ٤٠وقال باالنتقال إىل النصوص اليت يقترحها بعض أعضاء اللجنة بشأن املادة  -٢٤
فعبارة :  أقل مرونة من الصيغة املقدمة من املقرر اخلاص(ILC(LII)/WG/SR/CRD.1)املقدمة من السيد سيما 

 من النص املقترح من ٢اليت وردت يف الفقرة " تكون للدولة مصلحة قانونية يف الوفاء بالتزام دويل هي طرف فيه"
عل غري املشروع للدولة أن حتتج بآثار قانونية مترتبة على الف) جيوز(حيق "                   ً               املقرر اخلاص تفتح جماال  أوسع من عبارة 

" مصلحة"اليت تساوي بني مجيع الدول غري املضرورة مباشرة اليت تكون هلا [...]"      ً                     دوليا  الذي أتته دولة أخرى 
الواردة يف "                                  ًإذا انتهك االلتزام الواجب هلا فرديا "ومن هذا املنظور، فإن عبارة . فقط واليت تعطيها نفس احلقوق

 .تستوجب التوضيح) أ(١الفقرة 

قال فيما يتعلق باالقتراح املقدم من السيد إيكونوميدس إنه من املفيد أن يوضح السيد إيكونوميدس و -٢٥
ويبدو . من اقتراحه) ب(١اليت يستخدمها يف الفقرة " محاية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل"املقصود من عبارة 

.  ً                                  ا  عن طريق االحتجاج باملسؤولية الدوليةأنه يرغب يف متكني مجيع الدول من التصدي للفعل غري املشروع دولي
اليت [...]"  أن تتضرر - حسب احلالة -ميكن "                                   ً                     ولكن هل تريد اللجنة ذلك؟ ويلزم أيضا  توضيح املقصود بعبارة 

    ً               أيضا  العتبار الدولة " شروط أخرى"أنه يلزم استيفاء " ميكن"وهل يعين استخدام فعل . ١وردت يف بداية الفقرة 
                             ً                                  يف مجيع األحوال؟ إنه سيكون ممنونا  للسيد إيكونوميدس إذا تفضل بتوضيح " مضرورة" الدولة مضرورة أم تكون

 .هذه النقطة

 قال إن السيد هافنر أثار مشكلة مبدأ أساسية فيما يتعلق باالقتراح املقدم من السيد غايا شوكاالسيد لوك -٢٦
فمن الناحية القانونية، . لواجبة للمجتمع الدويل بأكمله      ّ                                             الذي ميي ز بني املسؤولية الواجبة جلميع الدول واملسؤولية ا

اجملتمع الدويل " حبق إىل ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٣وتشري املادة . ليس هناك ما يدعو إىل القيام هبذا التمييز
وختص . ولإال يف إطار العالقات بني الد] للدول[ومن املسلم به أنه ال توجد املسؤولية الدولية "  بأكملهللدول
فالذي يتصرف ليس هو جمتمع الدول ولكن اجملتمع العاملي :       ً      ً     ًمفهوما  خمتلفا  متاما " اجملتمع الدويل بأكمله"عبارة 

 .                                                    ً                           بأكمله، وهو مفهوم يلزم تعريفه، ولكنه ال عالقة له إطالقا ، يف رأيه، باملوضوع قيد البحث

بل إنه ال ينبغي أن تدخل اللجنة يف حماولة يائسة         ً                         قال جمددا  حتذيره الذي أعرب عنه من قالسيد براونلي  -٢٧
    ً                                                         ً فأيا  كانت اجلهود اليت يبذهلا هذا العضو أو ذاك فإهنا لن تتمكن أبدا  . لتصنيف حقوق والتزامات الدول بأكملها
                             ً                              وما دام الفعل غري املشروع دوليا  للدولة قد يضر، كما ذكر السيد . من إجناز هذه العملية اليت ال هناية هلا
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                                        ً                  مجيع الدول، إذا كان االلتزام املنتهك ضروريا  حلماية مصاحل اجملتمع "من اقتراحه ) ب(١كونوميدس يف الفقرة إي
                                              ً       وميكن القول بالطبع بأن هذه املسألة ستعاجل تلقائيا  بتطور ". االلتزام األساسي"، فإنه يلزم تعريف هذا "األساسية

 يف دخل تدوين جمموعة كاملة من املفاهيم اجلديدة فإهنا ستالقانون الدويل العريف ولكن إذا أصرت اللجنة على
تأخري أعمال اللجنة وتقليل فرص موافقة اللجنة السادسة هي ، رغم أمهيتها من الناحية النظرية، نتيجتهاعملية 
 خالفوأمام اللجنة يف جمال مسؤولية الدول ما يكفيها دون دخوهلا يف موضوع تعريف الدولة املضرورة، . عليها

 .زدواج الوظيفي بينهماال واالتداخل احملتمل مع موضوع احلماية الدبلوماسية

فالذي حتتاج إليه اللجنة ليس هو : السيد براونليخيتلف عن حتليل لمشكلة حتليله ل قال إن السيد سيما -٢٨
 .ميلك االحتجاج مبسؤولية الدولالذي تعريف الدولة املضرورة ولكن تعريف أو حتديد من 

 اليت تعاجل ١٩ من املادة ٢من اقتراح السيد إيكونوميدس يف الواقع من الفقرة ) ب(١ستمد الفقرة وت -٢٩
 .مسألة اجلنايات الدولية، وهي مسألة أساسية سيلزم أن تعود إليها اللجنة يف مرحلة أو أخرى

تاج إىل تعريف ألن األمر  ال حتااليت أشار إليها السيد غايا، فإهن" اجملتمع الدويل بأكمله"فيما يتعلق بعبارة و -٣٠
 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٣يتعلق باجملتمع الدويل للدول الذي تشري إليه املادة 

 الذي حيتمل وجوده بني احلماية اإلقليمية واحلماية العاملية حلقوق تالفالخاكذلك، ال يلزم املبالغة يف  -٣١
      ً                                                       وأخريا ، وفيما يتعلق باألمثلة اليت يقدمها السيد هافنر من قانون .ترابط بينهمامن حيث اجلوهر هناك ف.  اإلنسان
 .جية فحسبباحلتتعلق مبسؤولية الدول ولكن ال  املشكلة يف هذا السياق فإن ،البحار

 احملدد ملا على السؤال الردتاز بمي السيد إيكونوميدس النص الذي يقترحه قال إن  تشيفوندا-السيد بامبو  -٣٢
 الفقرة والصلة بني. حترام هذا االلتزاما لكفالة دويل  انتهاك التزاموز فيها للدول أن تتدخل عنديت جيهي احلاالت ال

 اليت أشار إليها السيد سيما واضحة، وهو يتفق مع السيد سيما ١٩ من املادة ٢من هذا االقتراح والفقرة ) ب(١
 الفصل فيه إىل حنيتبار يف مجيع مراحل املشروع ،  أمهية مفهوم اجلناية الدولية الذي ينبغي أن يؤخذ يف االععلى
 .     ًهنائيا 

 من ١من الفقرة � �١)ج(و) أ(تساءل عما إذا مل يكن هناك ازدواج بني الفقرتني الفرعيتني أضاف أنه يو -٣٣
 الدولة"            ً              فهل هناك فعال  فرق بني عبارة . اإلطناب           ً       يعيبه أيضا  كثرة ، وأنهالنص الذي اقترحه السيد إيكونوميدس
هل يعين و؟ "انتهاك االلتزام[...] أي دولة ميسها بشكل خاص "وعبارة " املستفيدة مبفردها من االلتزام املنتهك

السيد إيكونوميدس يف احلالة الثانية، دون النص على ذلك صراحة، انتهاك االلتزامات العرفية بينما يعين يف احلالة 
 .أن يتم توضيح ذلك من األفضل هإذا كان األمر كذلك، فإنئي؟ األوىل انتهاك االلتزامات الواردة يف اتفاق ثنا

                                                      ً                فيفة، فإن النص الذي يقترحه السيد إيكونوميدس مناسب متاما  للجهود الرامية لط     ً                وخالفا  هلذه االنتقادات ا -٣٤
 .ع مشل املوضوع ويستحق التقدير إىل مج
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 بالسيد                                 ًعرب عنها املتحدثون السابقون بادئا  على األسئلة واملالحظات اليت أ        ً قال ردا السيد إيكونوميدس -٣٥
َ ومل ير : قتراحهامن ) ب(١ إىل الفقرة ١٩هافنر إنه نقل فقط التعريف الذي ورد يف املادة   إلضافة       ً لزوما     

م بأنه من املفيد أن يشار إىل العالقة الوثيقة بني مفهوم          ّولكنه يسل . توضيحات جديدة إىل ما جاء يف هذه املادة
 اجلنايات الدولية يف الواقع قواعد آمرة حتظرفالقواعد اليت . مرة ومفهوم اجلناية الدولية يف التعليقالقواعد اآل

 .استثناءأي ولكنها أكثر صرامة لعدم جواز 

هو نفس " ]…[أن تتضرر من " اليت تقدم قائمة للجنايات بعد عبارة ١وأضاف أن تركيب الفقرة  -٣٦
 النتهاكتوضيحية للحاالت اليت يلحق، أو قد يلحق، فيها ضرر بالدول نتيجة  اليت تقدم قائمة ١٩تركيب املادة 

 .وميكن بالتأكيد حتسني صياغة هذه الفقرة.       ً جسيما        ًانتهاكا التزام دويل 

 من منطلق التطوير التدرجيي للقانون يءوقال إنه يتفق مع السيد براونلي يف أنه ال ميكن تعريف كل ش -٣٧
 .م تستقر يف الواقع بتطور القانون الدويل العريفالدويل وأن بعض املفاهي

 بني احلاالت املنصوص                ًفهناك تشابه فعال :  تشيفوندا جديرة باالهتمام-  وقال إن مالحظة السيد بامبو -٣٨
 ولكن يتعلق األمر يف الفرضية اليت وردت يف ��١)ج(١وتلك املنصوص عليها يف الفقرة ) أ(١عليها يف الفقرة 

بينما ) الدولة املعنية هي املستفيد الوحيد من االلتزام الواجب مبوجب املعاهدة الثنائية(بالتزام ثنائي ) أ(١الفقرة 
 بالتزام متعدد األطراف خيص مجيع األطراف حىت إذا كان ��١)ج(١يتعلق األمر يف الفرضية اليت وردت يف الفقرة 
 .االنتهاكطرف واحد فقط هو املضرور بالتحديد هبذا 

 بقيمة االقتراح املقدم من السيد إيكونوميدس بعد       ًقتناعا ا قال إنه أصبح أكثر تشيفوندا - يد بامبوالس -٣٩
وحتديد أن االلتزام ) أ(١من الفقرة " مبفردها"وسيكفي حذف كلمة . التوضيحات اليت قدمها اآلن بشأن اقتراحه

 بعبارة" ميسها بشكل خاص"  عن عبارة��١)ج(١ هو التزام ثنائي مع االستعاضة يف الفقرة لالنتهاكالذي تعرض 
 ".خيالف قاعدة عرفية"

 شكر السيد إيكونوميدس للتوضيحات اليت قدمها للفئات املختلفة من االلتزامات ولكنه السيد غوكو -٤٠
، كما اعتمدت ٤٠ملادة اوكانت . يرى، مثل السيد براونلي، أنه ال ينبغي جتاوز احلدود لعدم االبتعاد عن املوضوع

 بفعل دولة لالنتهاك كل دولة هلا حق تعرض �الدولة املضرورة� بيقصد " تنص بوضوح علي أنه  القراءة األوىل،يف
ومع تقدم املناقشة، جرى ".  ارتكبته تلك الدولة               ً غري مشروع دوليا   ًعال ف] … [أخرى إذا كان ذلك الفعل يشكل

أن الصلة التقليدية  من وجهة نظر رجل قانون،  ألنه يرى، وهذا أمر مؤسف                               ًتعديل وتنقيح هذا التعريف تدرجييا 
ولكن رأى أعضاء اللجنة بوصفهم من الفقهاء يف القانون . ريبني مفهومي الضرر واجلرب توفر قاعدة مناسبة للتفك

 فإذا كان االلتزام .لالنتهاك طبيعة االلتزام الذي يتعرض إىلالدويل أنه ينبغي اإلشارة، يف مادة من هذا النوع، 
 للمجتمع الدويل بأكمله، سيكون من املفيد معرفة مضمونه، ألنه قد يؤثر على دول أخرى خالف الدولة      ًواجبا 

 إضافة إشارة يف مشروع ىولذلك فإنه لن يعترض من حيث املبدأ عل.  هذا االلتزامالنتهاكاملضرورة مباشرة نتيجة 
ولذلك فإنه يرى .  ينبغي تعقيد األمور إىل ما ال هناية غري أنه ال، إىل االلتزام الواجب للمجتمع الدويل بأكملهةاملاد
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" الدولة املضرورة"أن يعهد إىل جلنة الصياغة مبهمة حتسني وتبسيط هذه املادة، مع التركيز على املقصود بعبارة 
 .ونطاقها

أحد فلقد طلب . قتراب منهال من ا         ًن احلل بدال ع قال إنه يرى أن اللجنة تبتعد بادان السيد أوبريت -٤١
. قتراح السيد إيكونوميدسامن ) ب(١اليت وردت يف الفقرة "       ًضروريا [...] االلتزام " األعضاء تعريف عبارة 

ولكن . اليت وردت يف نفس االقتراح" األساسيةاجملتمع مصاحل "وطلب عضو آخر حتديد املقصود من عبارة 
 تطوير القانون إىلالقانون الدويل العريف منه املوضوع قيد البحث، كما ذكر السيد براونلي حبق، أقرب إىل تطور 

: هو مصدر املسؤولية��١)ج(١والفقرة ) أ(١وأكد السيد إيكونوميدس أن الفرق بني الفقرة . الدويل، حبصر املعىن
 .فهو االلتزام الثنائي يف احلالة األوىل، وااللتزام املتعدد األطراف يف احلالة الثانية

ٍ مل تتوصل حىت اآلن إىل قاعدة مفاهيمية مستقرة بقدر كاف  إن اللجنة          ًومضى قائال  -٤٢  بشكل  للتصدي                                               
    ًيضا وستلزمها مدة طويلة أمدة طويلة باملسائل النظرية منذ وانشغلت اللجنة .  ملختلف جوانب املوضوعمالئم

لدقائق  أن تكون عملية وأن تتخلى عن ا للجنةولذلك ينبغي. يف هذا الطريقإذا استمرت للتغلب على مشاكلها 
 .الفقهية اليت حتجب الطبيعة احلقيقية لألمور

 التزامات واجبة للمجتمع انتهاكوقال إن مسؤولية الدول جتاه اجملتمع الدويل هي مسؤولية تعتمد على  -٤٣
 مصاحل "بفال يتعلق األمر .  املقرر اخلاصاقترحه الذي       ً مكررا ٤٠الدويل بأكمله، كما يتبني من مشروع املادة 

ومن املأمول فيه أن تكتفي اللجنة هبذا .  ولكن بالتزامات منصوص عليها بوضوح يف قانون املعاهدات،"ساسيةأ
 مثل املنظمات غري احلكومية اليت ال تتوافر فيها األركان الالزمة ،اصةاخلكيانات اعتبار التوقف عن تالتصور وأن 

وإذا أصرت اللجنة على هذا النهج، . ؤولية الدولساالحتجاج مب من أشخاص القانون الدويل اليت جيوز هلا ،للدولة
ستضع يف هناية األمر اتفاقية ال تتصل مبسؤولية الدول ولكن باملسؤولية الدولية بوجه عام، وهو ما يتعارض فإهنا 

 . مع والية اللجنة

 ٤٠اف يف املادة  قال إنه يرى مثل املقرر اخلاص أن اجلوانب املتصلة بااللتزامات املتعددة األطرالسيد آدو -٤٤
، ولذلك كافية لدراسة                                                                      ًعتمدت يف القراءة األوىل، مبا يف ذلك االلتزامات يف مواجهة الكافة، مل تكن موضعا االيت 

،       ً مكررا ٤٠والنص اجلديد الذي يقترحه املقرر اخلاص، وهو املادة .  معيبة من نواحي كثرية٤٠جاءت املادة 
 ملفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة، وإن كان ال خيلو              ًألنه خيصص مكانا يدخل بالتأكيد حتسينات على هذه املادة 

لتزام متعدد ال        ًانتهاكا  ،    ً مثال ،                                  ًفعندما سيكون الفعل غري املشروع دوليا . تطبيق هذه االلتزامات من املشاكل
إىل حمكمة العدل  مضرورة أن تلجأ                                                             ًاألطراف، سيجوز جلميع الدول األطراف يف املعاهدة اليت تعترب نفسها دوال 

وبالطبع، لن جتوز ممارسة هذا احلق إال إذا قبلت . للمجتمع الدويل" اجلماعية"أو " العامة"الدولية حلماية املصلحة 
ختصاص احملكمة يف معاهدة، أو باإلعالن املنصوص عليه ا، االنتهاكالدولة املدعى عليها، أي الدولة اليت ترتكب 

ويلزم بالتايل وجود سند قانوين ملمارسة احلق الناجم عن . لنظام األساسي للمحكمة من ا٣٦املادة  من ٢الفقرة يف 
 حيث مل حتتج الربتغال ، سابقة هامة يف هذا الشأنتيمور الشرقيةوتعترب قضية .  التزام يف مواجهة الكافةانتهاك

ب ولكن بانتهاك نفس حقوق نتهاك حقوقها بوصفها املسؤولة عن إدارة هذا اإلقليم يف نظر األمم املتحدة فحساب
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 لعدم متتع تيمور الشرقية مبركز الدولة إلمكان      ًونظرا . ]١٩، الفقرة ٩٨انظر الصفحة [    ًيضا أ ة الشرقيشعب تيمور
 فلقد دافعت الربتغال عن حق شعب تيمور الشرقية يف تقرير املصري ويف السيادة على ،جلوئها إىل احملكمة بنفسها

 مقابل      ً صوتا ١٤وحكمت احملكمة بأغلبية . يف املناطق البحرية القريبة من الساحلموارده الطبيعية املوجودة 
ختصاصها بالنظر يف املوضوع لضرورة النظر قبل الفصل يف طلبات الربتغال يف مدى مشروعية اصوتني بعدم 

 . موافقة إندونيسيا على واليتهايف غياب ولعدم جواز قيامها بذلك ،ندونيسياإتصرفات 

 هل سيؤدي متكني مجيع الدول من اللجوء إىل القضاء ضد الدولة اليت ختل مبصاحل مجاعية إىل احترام ولكن -٤٥
القانون على نطاق أوسع؟ أليس من احملتمل عالوة على ذلك أن يؤدي هذا احلل إىل قيام كل دولة بدور شرطي 

 للتعريف الذي تضعه هذه الدولة      ً طبقا اجملتمع الدويل املكلف بالسهر على احترام االلتزامات يف مواجهة الكافة
 لتلك االلتزامات ؟

 على الرغم       ً مكررا ٤٠ املقرر اخلاص يف مشروع املادة ا يقترحهيتالإعادة الصياغة وقال إنه يوافق على  -٤٦
  من مشروع هذه املادة، ما دام املوضوع قيد٣وفيما يتعلق بالفقرة . من الصعوبات النظرية اليت يثريها هذا النص

. البحث هو مسؤولية الدول، فليس للجنة أن تتناول احلقوق اليت تنشأ ألشخاص القانون الدويل خالف الدول
 من ٣ أن املقرر اخلاص مل يتعرض للفقرة          ًوالحظ أخريا .  ملزيد من االحتياط٣بقاء على الفقرة إلوميكن مع ذلك ا

 .       ً أو آجال             ًلجنة إن عاجال ، أي ملسألة اجلنايات، اليت سيلزم أن تتناوهلا ال٤٠املادة 

الدورة السابعة يف  ٥بصفة مؤقتة بوصفها املادة  ا اللجنة اليت اعتمدهت،٤٠ قال إن املادة السيد تومكا -٤٧
وأوضح . أثارت انتقادات كثرية من جانب الدولقد  ،"الدولة املضرورة" واليت حتتوي على تعريف والثالثني،

 ما يعيب هذه املادة من نواحي  ويف أماكن أخرى، من تقريره٩٦يف الفقرة ،                             ًاملقرر اخلاص بطريقة مقنعة متاما 
كذلك، ختلت اللجنة عندما اعتمدت هذه املادة عن االستنتاج الذي توصلت إليه يف املاضي وهو عدم . كثرية

ة عن الفعل عالقة مصدر االلتزام الدويل املنتهك بوصف الفعل بأنه غري مشروع ومبعاجلة املسؤولية الدولية النامج
 ١٦ واليت أخذت هبا إىل حد ما من جديد املادة ١٧، وهي الفكرة اليت كانت مكرسة يف املادة                ًغري املشروع دوليا 

ولقد رأى املقرر اخلاص حبق عدم عالقة مصدر . )٥(اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة
حاول حتليل األنواع املختلفة من االلتزامات من أجل تعريف الدولة و) تعاهدي أو عريف أو قضائي(االلتزام 
 .املضرورة

ملقرر ا وتقرير )٦( اليت اعتمدت يف القراءة األوىل٤٠امللحوظة للتعليق على املادة املالمح وأضاف أن من  -٤٨
واد األوىل من الباب  وعلى األقل امل، يف حني أن أحكام الباب األول،شارة إىل السوابق القضائيةإلاخلاص قلة ا

                                                        

 .٤، احلاشية ٢٦١٥انظر اجللسة  )٥(

، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٨٥حولية ، انظر ) السابقة٥املادة (لالطالع على التعليق على املادة  )٦(
 . وما يليها٣٥
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واعتمد املقرر اخلاص يف املادة قيد البحث على املنطق أكثر من اعتماده على .  تستند إىل ممارسة دولية وفرية،الثاين
 . من تقريره١١٢اجلملة الثانية من الفقرة  جتارب أو ممارسة الدول، كما تشهد على ذلك

 من صيغة االلتزام إىل بشكل سابق ألوانهقل نتتكوهنا  ٤٠لمادة ل املقرر اخلاص إحدى انتقادات وقال إن -٤٩
 اليت       ً مكررا ٤٠ املادة يعنونخلاص الذي ا وتساءل عما إذا مل يكن نفس االنتقاد ينطبق على املقرر .صيغة احلق
كذلك، ميكن التساؤل عن الوقت الذي جيب أن يتم فيه، ". حق دولة يف التمسك مبسؤولية دولة أخرى"يقترحها 

وهل ميكن .                                                                                    ًأى املقرر اخلاص، هذا االنتقال من صيغة االلتزام إىل صيغة احلق، وإذا كان هذا االنتقال ضروريا يف ر
 التزامها انتهكتمن ناحية أخرى القول بأن مضمون املسؤولية يتكون من التزامات جديدة على عاتق الدولة اليت 

 بطريقة ملفتة للنظر عدم وجود نظرية متكاملة لاللتزامات جنة يف اللتقرير واملناقشة اجلاريةالاألويل؟ ولقد تبني من 
 الصدد بتحديد أربعة أنواع اولذلك ينبغي اإلشادة باملقرر اخلاص للمسامهة اليت يقدمها يف هذ. القانونية الدولية

 ؛)الكافةيف مواجهة  ( وااللتزامات الواجبة للمجتمع الدويل بأكمله؛من االلتزامات، وهي االلتزامات الثنائية
 وااللتزامات اليت تكون بعض الدول أو ؛)erga omnes partes(ألطراف يف نظام معني جتاه كافة اوااللتزامات 

وهناك بعض .  فيها ولكن تكون لدول معينة أو جمموعات معينة من الدول مصلحة قانونية فيها             ًدول كثرية طرفا 
ا يتعلق بااللتزامات الواجبة للمجتمع الدويل بأكمله، عما ، فيم                  ًفيمكن التساؤل، مثال . التساؤالت يف هذا السياق

 وإذا .إذا كان وجودها يعين أن اجملتمع الدويل قد أصبح من أشخاص القانون الدويل الستحقاقه هذه االلتزامات
  يف أن                                 ً هل هي األمم املتحدة ؟ إنه يشك جديا ؟كان األمر كذلك، ما هي اجلهة اليت متلك التصرف بالنيابة عنه

 التزاماهتا انتهكتيكون اجملتمع الدويل من أشخاص القانون الدويل اليت متلك حق االحتجاج مبسؤولية الدولة اليت 
 .الدولية

وقال إن أمثلة االلتزامات يف مواجهة الكافة اليت ذكرها املقرر اخلاص، ال سيما تلك املتعلقة بالبيئة  -٥٠
 يف                                                  ً هي حبق التزامات لصاحل الدول كافة، سواء كانت أطرافا حترار األرض،اواملتصلة بالتنوع البيولوجي و

وفيما يتعلق بالفئة األخرية من االلتزامات املتعددة . املعاهدات املتعددة األطراف ذات الصلة أو مل تكن كذلك
 إنه األطراف املشار إليها أعاله، من الذي سيقرر أن لدولة معينة أو جمموعة معينة من الدول مصلحة  قانونية؟

يعتقد مثل املقرر اخلاص أن مسألة وجود أو عدم وجود مصلحة قانونية تتعلق بتفسري أو تطبيق القواعد األولية 
اليت تعاجلها اللجنة يف الوقت احلايل، وسيساعد اهلامة ويتعلق األمر هنا بالنهج العام لتناول املسائل . ذات الصلة

 هلا، واجلهة اليت                                                  ًيف حتديد الدولة أو الدول اليت يكون هذا االلتزام واجبا  الدولة انتهكتهتفسري االلتزام األويل الذي 
ويف هذا الصدد، ال خيلو اقتراح السيد غايا من .  االلتزام األويل لصاحلهاانتهاكسينشأ االلتزام اجلديد الناجم عن 

 .وألنه خمتصر األمهية ألنه يتوخى املسؤولية من منظور االلتزامات

 إنه بالنظر إىل أن مشاريع املواد ستنطبق على العالقات بني الدول وأن املسؤولية الدولية          ًوقال أخريا  ٥١
 فيما يتصل باملنظمات الدولية وغريها من أشخاص القانون الدويل، فإن هناك بالتأكيد ما يربر                ًللدول تثار كثريا 

ملسائل املتصلة مبسؤولية الدول اليت إضافة شرط وقائي يف مشروع املواد للنص على عدم إخالل مشاريع املواد با
 ملنظمة دولية أو أشخاص آخرين للقانون                       ً التزام دويل يكون واجبا انتهاك إىل                           ًيؤدي فعلها غري املشروع دوليا 

 اليت يقترحها املقرر اخلاص عن هذه الفكرة ولكن على نطاق أضيق       ً مكررا ٤٠ من املادة ٣ر الفقرة    ّ وتعب . الدويل
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 بأن تدخل جلنة الصياغة                                       ًوينبغي أن ترد هذه املادة يف املشروع، رهنا . اب الثاين من املشروعالقتصارها على الب
 . يف املشروعاملناسب هلاالتحسينات الالزمة على صياغتها وبأن حتدد املكان 

ذا كان  الحظ فيما يتعلق مبعاملة االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان أنه أثري التساؤل حول ما إالسيد ممتاز -٥٢
 ً ال  دو" يف مواجهة الكافة، وما إذا كانت مجيع الدول تعترب بدون متييز                                    ًااللتزام باحترام حقوق اإلنسان التزاما 

 توافق                                 ًوال يوجد لألسف يف اجملتمع الدويل حاليا . ويف رأيه أنه ال بد من التمييز، ألنه قائم يف الواقع". مضرورة
ولكن ال مينع هذا من اتفاق الدول من اآلن على حد أدىن من . نسانلآلراء بشأن القواعد املتعلقة حبقوق اإل

 ئ بالقواعد واملبادبرشلونةللحقوق اليت وصفتها حمكمة العدل الدولية يف قضية شركة " نواة صلبة"القواعد، على 
، ييز العنصري االسترقاق والتماحلماية من منها ،وتقدم احملكمة أمثلة كثرية. األساسيةاإلنسان املتعلقة حبقوق 

ويعترف قانون املعاهدات .  ومنع التعذيب،اللذين ميكن أن يضاف إليهما احلق يف احلياة، وحرية الفكر والضمري
اليت ال جيوز اخلروج عليها أو إبداء حتفظات بشأهنا، خاصة يف الصكوك " األساسية"بوجود مثل هذه احلقوق 

ية أو إقليمية، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، سواء كانت عامل
ميثاق سان خوسيه، : "تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانالوالسياسية، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو ا

الئم غري معتراف بأن التمييز بني هذه القواعد األساسية والقواعد األخرى الغري أنه ينبغي لألسف ا. "كوستاريكا
، مثل                                  ًفال تقيم الصكوك الدولية األحدث عهدا . يضر بوحدة حقوق اإلنسان وينبغي الترحيب باالجتاه إىل زوالهو

شارة يف هذا الصدد إىل موقف بعض إل ا   ًيضا أوجتدر . امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، مثل هذا التميز
 بعدم االحتجاج بالشرط الوقائي الوارد       ً مؤخرا ت تعهديتان الالدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس

سبيلها إىل االستعاضة عن هذا التمييز البايل إىل يف  ما يدعو إىل التساؤل عما إذا مل تكن املمارسة    ًيضا أوهناك . هبا
سيمة، اليت يشري اجلاملنهجية أو حد ما بني احلقوق األساسية واحلقوق األخرى بعتبة تستند إىل مفهوم االنتهاكات 

منهجية حلقوق  وأ حالة وقوع انتهاكات جسيمة يفوهكذا، .  من تقريره٨٦إليها املقرر اخلاص يف الفقرة 
األساسي للمحكمة روما  من نظام ٧وتأخذ املادة . مضرورةتعترب مجيع الدول القول بأن اإلنسان، سيمكن 

 أن    ًيضا أومن اجلدير بالذكر . افيه" منهجي وأ واسع النطاق "ارتانالعباجلنائية الدولية هبذا املعيار، أو العتبة، وترد 
بادة اجلماعية، والعدوان، وجرائم احلرب، إلوهي ااجلنائية الدولية، اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 

ن مجيع إل حبق فيمكن القو. واجلرائم املخلة باإلنسانية ختص اجملتمع الدويل بأكمله وتتعلق بالسلم واألمن الدوليني
وميتاز هذا النهج بالرد .  مضرورة عند ارتكاب مثل هذه اجلرائمتكوناألساسي روما الدول األطراف يف نظام 

 من تقريره واملتعلقة بضرورة التمييز بني حقوق ٨٧على أسباب القلق اليت أعرب عنها املقرر اخلاص يف الفقرة 
ّ اجملين عليهم وردود فعل الدول، ومنع حتو  ، فإنه يتساءل عما إذا كان      ًوأخريا  .وق اإلنسان إىل حقوق للدولل حق                                 

تعريف مفهوم الدولة املضرورة فيما يتصل حبقوق اإلنسان، معيار كمي، مقابل املعيار إىل ضاف، يمن املمكن أن 
. النوعي املستعمل للتمييز بني احلقوق األساسية واحلقوق األخرى، يسمح بعدم املساس بوحدة حقوق اإلنسان

املشار إليها يف االقتراح املقدم من السيد غايا بشأن املادة " ظروف االنتهاك"ويعتقد بعد التشاور مع السيد غايا أن 
 . يف بداية هذه اجللسة ميكنها أن حتيل يف نفس الوقت إىل كل من املعيار النوعي واملعيار الكمي      ً مكررا ٤٠
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 االلتزامات اليت انتهاكوضيح االلتزامات الدولية قبل معاجلة  أشاد باملقرر اخلاص حملاولته تالسيد كامتو -٥٣
 .وال ميكن يف الواقع معاجلة هذه املشكلة دون إيالء االعتبار الواجب لنظرية االلتزامات. حترك املسؤولية الدولية

عد بعضها  إنه يرى أهنا ال يستب      ً مكررا ٤٠وقال فيما يتعلق باالقتراحات املختلفة املقدمة بشأن املادة  -٥٤
البعض اآلخر وأهنا مجيعها، باستثناء اقتراح السيد غايا، حتاول حتديد الدول اليت ميكن أن تعترب مضرورة والدول 

يف مرحلة أوىل وضع تعريف هلما مث القيام يف للجنة واملفهومان حمددان بدقة اآلن وينبغي . اليت هلا مصلحة قانونية
 .ترتبة عليهما فيما يتصل بإعمال املسؤولية الدوليةمرحلة ثانية فقط باستخالص النتائج امل

إنه ال ميكن أن تتجاهل اللجنة السياق الدويل احلايل وأن " اجملتمع الدويل بأكمله"وقال فيما يتعلق بعبارة  -٥٥
 إغفال وال ميكن.  للقانون الدويلاحلايلشروع، تتفق متاما مع االجتاه امل من ١٩هذه العبارة، اليت وردت يف املادة 

واملشكلة هي معرفة الظروف اليت ميكن فيها .، رغم عدم استخدام هذه العبارة للداللة عليه"جناية الدولة"مفهوم 
 . جلناية حترك املسؤولية الدولية للجهة الفاعلة واحتجاج مجيع الدول هبا      ً منشئا                             ًاعتبار الفعل غري املشروع دوليا 

ومن الوهم أن يراد .  ملناقشة بصورة جيدة ًا سيد ممتاز حدد إطاروقال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان إن ال -٥٦
      ً شرطا                                     ًوالقواعد اليت تعترب ثانوية تكون أحيانا . التمييز بني حقوق اإلنسان األساسية وغريها من حقوق اإلنسان

تبة اليت أما فيما يتعلق بفكرة الع. وحقوق اإلنسان ال تقبل التجزئة وينبغي احترام وحدهتا. إلعمال حق أساسي
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإهنا تعمل يف نطاق احلقوق الفردية فقط مثل احلق يف روما وردت يف نظام 

وال يعين هذا أنه ينبغي التخلي عن مفهوم احلقوق األساسية للمجتمع الدويل بأكمله ولكن معناه أنه ينبغي . احلياة
 . واملمارسة العملية١٩دة النظر يف كيفية إعادة صياغته يف ضوء املا

 قال إنه يشارك إىل حد كبري يف املالحظات اليت أعرب عنها السيد كامتو دون أن السيد روزنستوك -٥٧
 . والدولة" جناية"يتوخى مع ذلك اجلمع بني كلمة 

 بعهبغي أن تتي ينذالللنهج  اليت اقترحها املقرر اخلاص       ً مكررا ٤٠ إنه يوافق على استجابة املادة    ًيضا أوقال  -٥٨
واألفضل هو اإلبقاء على مشروع املادة .  األخرى، ال سيما االقتراح املقدم من السيد غايابدل الطروحاتاللجنة 
 مع حتسينه ورمبا مع تقسيم أحكامه إىل مادتني ختصص إحدامها للدولة املضرورة بفعل غري مشروع       ً مكررا ٤٠

 .لتزام الدويلالهلا مصلحة قانونية يف تنفيذ ا لدولة أخرى وختصص األخرى للدولة اليت      ًدوليا 

 من اقتراحه باالستعاضة عن عبارة ٢ل إنه ميكن جتنب اللبس القائم يف الفقرة ا قالسيد إيكونوميدس -٥٩
هلا مصلحة قانونية يف املطالبة باحترام االلتزام "بعبارة "                                    ً املطالبة بوقف الفعل غري املشروع دوليا مصلحة قانونية يف"

 االلتزام قيد انتهاك إنه يوافق بدون حتفظ على ضرورة بيان وتنظيم نتائج    ًيضا أوقال ". لالنتهاك تعرض الذي
 .البحث يف الفصل التايل من مشروع املواد

 هو حجر الزاوية يف مشروع املواد بأكمله وإنه يشيد باملقرر       ً مكررا ٤٠ قال إن مشروع املادة السيد هي -٦٠
 ١١٩ إىل ٦٦بالتفصيل يف الفقرات املعتمدة يف القراءة األوىل  ٤٠شاكل اليت تثريها املادة اخلاص لتناول وحتليل امل
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 ومن بني . املواد ذات الصلةحبث مجيع وإن مل يتم التوصل إىل حل هلذه املشاكل، لن تتمكن اللجنة من ؛من تقريره
الثنائية، اليت خصصت هلا هذه املادة أربع املشاكل اليت تستحق الذكر املكان املبالغ فيه الذي تشغله االلتزامات 

ألغراض مشاريع املواد " بعبارة       ً مكررا ٤٠ القتراح املقرر اخلاص يف املادة                                  ًفقرات طويلة واليت ميكن تبسيطها طبقا 
 ".                                             ً لدولة أخرى إذا انتهك االلتزام الواجب هلا فرديا                                      ًهذه، تتضرر الدولة بفعل غري مشروع دوليا 

إنه " ضرورةاملدولة ال" لعبارة  ًا  وحيد ًا  مبا إذا كان ينبغي أن يتضمن مشروع املواد مفهوموقال فيما يتعلق -٦١
نه ليس من املفيد أيرى بالنظر إىل ما تبني من التحليل الذي قدمه املقرر اخلاص يف التقرير قيد البحث ومن املناقشة 

الدولة اليت هلا "و" الدولة املضرورة"التمييز بني ومن األفضل ". الدولة املضرورة " ل فهوم وحيد تكتفي اللجنة مبأن 
وهذه يف الواقع هي الفكرة اليت أخذت هبا .  االلتزام            ً     ً         تتأثر تأثرا  خاصا  بانتهاك، أي الدولة اليت مل"مصلحة قانونية

ميدس  االقتراحات املقدمة من السيد إيكونو   ًيضا أ اليت يقترحها املقرر اخلاص واليت أخذت هبا       ً مكررا ٤٠املادة 
 .السيد سيماو

ا جاء محسب" الدولة املضرورة"وأضاف فيما يتعلق مبا إذا كان ينبغي أن يكون الضرر هو حمور تعريف  -٦٢
إن عدم النص على الضرر كعنصر من عناصر ) ILC(LII)/WG/SR/CRD.2(يف االقتراح املقدم من السيد بيليه 

وبالعكس، . أن حتتج مبسؤولية الدولة اليت ترتكب هذا الفعلالفعل غري املشروع ليس معناه أنه جيوز جلميع الدول 
 االلتزام ينتهكوبعبارة أخرى، الدولة اليت . فإن الدولة اليت ينتهك حقها الذايت وحدها هي اليت جيوز هلا ذلك

ملادة ولذلك ليس هناك ما يدعو إىل النص على الضرر يف ا. الواجب هلا وحدها هي اليت جيوز هلا أن تطالب باجلرب 
 .      ً مكررا ٤٠

وقال فيما يتعلق باإلشارة يف نفس الوقت إىل املعاهدات املتعددة األطراف والقانون الدويل العريف يف  -٦٣
 إنه يوافق على أنه من األفضل معاجلة كل مصدر من هذين املصدرين للقانون ٤٠ من املادة  )ه(٢الفقرة الفرعية 
 يف الفصل األول من الباب الثاين إذا أرادت اللجنة       ً مكررا ٤٠ترد املادة ، من األفضل أن      ًوأخريا . الدويل على حدة

 ".الدولة املضرورة"أن حتدد االلتزامات الثانوية دون الرجوع إىل مفهوم 

 اليت من املفترض أن تعاجلها ٤٠ قال إن املقرر اخلاص عرض يف تقريره عيوب املادة السيد سرينيفاسا راو -٦٤
ليه يف الظروف احلالية إهي أفضل ما ميكن التوصل       ً  مكررا  ٤٠وصحيح أن املادة . ضوح بو      ً مكررا ٤٠املادة 

ويهتم . ولكنها قابلة للتحسني، كما تشهد على ذلك االقتراحات املقدمة من بعض أعضاء اللجنة يف هذا الشأن
كثر من اهتمامه  أ حبق رفع مسألة ما أمام احملكمةILC(LII/WG/SR/CRD.1/Rev.1))السيد سيما يف اقتراحه 

ففي القانون . ويصعب هنا بالتحديد نقل مفاهيم القانون الداخلي إىل القانون الدويل. بتعريف ذات الضرر
ويف القانون الدويل، ينبغي الذهاب . حق رفع مسألة ما أمام احملكمةالداخلي، الضرر املباشر وحده هو الذي يعطي 

 إال إذا كان الضرر حبق رفع مسألة ما أمام احملكمة ميكن التمتع وال. إىل أبعد من الضرر للتمتع هبذه األهلية
 .      ًملموسا 
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 االلتزام الواجب للمصلحة العامة، أو مصلحة                                                  ًومن نفس املنطلق، يوجد يف القانون الدستوري اهلندي مثال  -٦٥
، الذي "اجملتمع الدويل"ولكن ال ميكن تطبيق هذا املفهوم على .  ملشاكل املسؤولية واجلرب                    ًاجلمهور، الذي يقدم حال 

فكيف ميكن القول، يف الواقع، بأن املصلحة القانونية هي مصلحة اجملتمع الدويل . هو عبارة عن جمموعة من الدول
احلق يف املثول وهنا تكمن صعوبة ترمجة االلتزامات يف مواجهة الكافة إىل . ككل؟ إن مصاحل الدول ليست واحدة

 ومل تتطور فكرة إمكان االحتجاج مبسؤولية الدول بناء على مفهوم االلتزامات .لتصرفاأهلية أمام احملكمة، أو 
يف مواجهة الكافة بقدر كاف إلمكان القول بأن األمر يتعلق مبصلحة قانونية متارس بالنيابة عن اجملتمع الدويل 

 .ككل وليس مصلحة خاصة ميكن أن تتعارض مع مصلحة اجملتمع الدويل

 التزام يف انتهاكالزمة إلمكان تصرف اجملتمع الدويل باألسلوب الواجب يف حالة وقال إن الشروط ال -٦٦
ويثار بالتايل التساؤل عما إذا كان .  ليست جمتمعة اآلن١٩مواجهة الكافة من قبيل االلتزامات اليت تعددها املادة 

املادة بالنيابة عن اجملتمع ويكفي عدم قدرة أي دولة على االحتجاج بأحكام هذه .  املادة هذهينبغي التخلي عن
 . للتخلي عنها           ًالدويل عمليا 

 وانتظار تطور القانون يف       ً مكررا ٤٠وقال يف ختام كلمته إنه ينضم إىل الرأي القائل بالتخلي عن املادة  -٦٧
 .٤٠ فيما يتعلق باملادة                               ً واقترح االعتماد على الزمن أيضا -١٩ ورمبا تطور املادة -املستقبل 

ليس من  "االلتزام الواجب للمجتمع الدويل بأكمله"الحظ أن مفهوم ) املقرر اخلاص (فوردالسيد كرو -٦٨
. وال يسع اللجنة إال أن تأخذ به، ولكن السؤال هو إىل أي حد. صنع اللجنة ولكن من صنع حمكمة العدل الدولية

وال جيوز للجنة بالقطع أن حتصر  ؛واملسألة اليت هتم اللجنة يف املوضوع قيد البحث هي مسألة املصلحة القانونية
 .املناقشة املتعلقة باملسؤولية الدولية يف إطار سياسي ال عالقة له بااللتزامات الدولية

صياغته ختتلف عن صياغة النص الذي يقترحه كانت ن إ و                            ً أكد أن اقتراحه ال يضيف جديدا السيد غايا -٦٩
 .املقرر اخلاص والنصوص األخرى املقترحة

وكذلك التمييز الدقيق بني " الدولة املضرورة" اهلدف من هذا االقتراح هو جتنب تعريف وقال إن -٧٠
نه حياول يف نفس الوقت حتديد املستفيد من التزامات الدولة املسؤولة املنصوص إو" املصلحة القانونية"و" احلقوق"

، بدولة أخرى، أو جبميع الدول        ًة أساسا وقد يتعلق األمر، بناء على القاعدة األولية املعني. عليها يف الباب الثاين
 فإهنا تكون ملزمة باجلرب ولكنه ال       ً دوليا            ً ما التزاما ة دولانتهكتوإذا .  باجملتمع الدويل ككل   ًيضا أاألخرى، أو 

، أو ألحد األفراد، أو ةددحم دولة مضرورة لصاحل فقد يكون  أعاله؛لكيانات املذكورةلصاحل ايكون بالضرورة 
 .لكيان آخر

 وبني ٤٠قال إن على اللجنة، باختصار، أن ختتار بني حل مشاكل املادة ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٧١
وهذه يف الواقع هي الصيغة اليت ". الدولة املضرورة هي الدولة اليت يلحق هبا ضرر"بسطة مثل ماألخذ بصيغة 

النظام القانوين الدويل ال يتكون من ملشكلة فهي أن أما ا.                 ً وهي مناسبة متاما ، التزام ثنائيانتهاكيقترحها يف حالة 
ولذلك ينبغي التساؤل عما إذا كان من اجلائز أن تتجاهل اللجنة احلق يف االحتجاج . التزامات ثنائية فقط
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وإلحراز تقدم عند مناقشة هذه النقطة، ينبغي أن .  مبعىن الكلمة                  ً التزام ليس ثنائيا انتهاكمبسؤولية الدول يف حالة 
االلتزام "كز أعضاء اللجنة على مسألة حامسة هي حتديد ما إذا كان من املهم أن توضح اللجنة املقصود مبفهوم ير

 ونتائجه أم يكفي ببساطة أن حتيل إىل القانون الدويل املصلحة القانونيةفيما يتصل مببدأ " املتعدد األطراف
 .العمومي

 أن خمالفة قاعدة أساسية ال يعين بالضرورة أن هذه املخالفة وقال إنه يتفق بدون حتفظ مع السيد بيليه يف -٧٢
 . جسيمة

 *)تابع(تنظيم أعمال الدورة 

 ] من جدول األعمال٢البند [

السيد : قال إن فريق التخطيط يتكون من األعضاء التالية أمساؤهم) رئيس فريق التخطيط (السيد كامتو -٧٣
 تشيفوندا، والسيد بايينا سوارس، والسيد - لويكا، والسيد بامبوبادان، والسيد إيكونوميدس، والسيد إي أوبريت

 بيليه، والسيد روزنستوك، والسيد سيبولفيدا، والسيد غالتسكي، والسيد غوكو، والسيد كاتيكا، والسيد كوسوما
مال وأوضح أن أع. ثيدينيو، حبكم منصبه  عن السيد رودريغيس ًال  أمتادجا، والسيد ممتاز، والسيد هافنر،  فض-

 .فريق التخطيط مفتوحة جلميع أعضاء اللجنة

 ١٣/ ٠٠رفعت اجللسة الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــ

.٢٦١٣        ً        استئنافا  للجلسة  * 



 

-183- 

 ٢٦٢٣جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١٨ اخلميس،يوم 

 السيد شوساي يامادا  :الرئيس

 تشيفوندا، السيد -ميدس، السيد بامبو السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيكونو  :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد  البحارنة، السيد تومكا،

سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد 
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز،السيد هافنر، السيد هي� السيد كوسوما كانديويت، السيد كروفورد،

 ـــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
 )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )ابعت(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

.                      ً لكي يكون املشروع كامال ٤٠ أعلن أنه جيب إدراج ثالثة عناصر أساسية يف املادة السيد البحارنة -١
                                         ً                                                    العنصر األول هو مفهوم الدولة املضرورة، نظرا  إىل أن حتديد الدولة املضرورة جزء حيوي يف عملية االحتجاج 

ر الثاين هو مفهوم املصلحة القانونية للدولة، إذ والعنص.                                              ًمبسؤولية دولة ما على ارتكاب فعل غري مشروع دوليا 
                                                        ً                                  جيب التمييز بني دولة مضرورة مباشرة بسبب فعل غري مشروع دوليا  ودول أخرى هلا جمرد مصلحة قانونية يف 

والعنصر الثالث هو االلتزام يف مواجهة اجملتمع الدويل . الفعل تؤدي إىل االلتزام الذي حتتج به الدولة املضرورة
                              ً                                                         ألنه عندما يكون التزام ما قائما  جتاه اجملتمع الدويل ككل، تكون جلميع الدول مصلحة قانونية ألداء كافة، 

شركة                                                           ً                                 االلتزام، وتنشأ يف هذه احلالة االلتزامات يف مواجهة الكافة، وفقا  لقرار حمكمة العدل الدولية يف قضية 
                           ً               متعددة األطراف مقبولة عموما ، مثل معاهدات ، إما مباشرة مبوجب القانون الدويل أو مبوجب معاهداتبرشلونة

 .حقوق اإلنسان

                                                        

 حوليةلالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

   ).         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ٢٠٠٠      حولية           مستنسخة يف   ) ٢ (
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، بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل، تشمل كل هذه العناصر الثالثة، غري أهنا تعرضت لالنتقاد ٤٠واملادة  -٢
ات واحلقوق، ألهنا مل تكن شاملة وبسبب صيغتها غري املقنعة، مما أدى إىل بعض االلتباس بشأن العالقة بني االلتزام

وكما ورد يف الفقرة ). Add.1-4 وA/CN.4/507( من تقريره الثالث ٧٥       ّ                           مثلما بي ن ذلك املقرر اخلاص يف الفقرة 
، ٣ والفقرة ٢من الفقرة ) و(و ) ه(، أعربت احلكومات عن شواغل جدية بشأن صياغة الفقرتني الفرعيتني ٧٨

                     ً                      ً ني الدول املضرورة حتديدا  من فعل غري مشروع دوليا  على الرغم من أن هذه احلكومات أيدت فكرة التمييز ب
يكون من حق : وهذا التمييز يؤدي إىل خلق فئتني من الدول. والدول اليت هلا مصلحة قانونية يف الوفاء بااللتزام

إىل الدول املنتمية إىل الفئة األوىل أن تلتمس جرب الضرر الالحق حبقوقها، بينما ال يكون من حق الدول املنتمية 
 .الفئة الثانية إال أن تطالب بالكف عن السلوك غري املشروع وجرب الضرر الالحق بالدول املضرورة بصورة حمددة

 مل تبني أوجه اختالف عالقات ٤٠ بأن املادة ٩٦واتفق السيد البحارنة مع قول املقرر اخلاص يف الفقرة  -٣
                                         ّ      ئية، وساوت بني مجيع فئات الدول املضرورة ومل متي ز بني املسؤولية املتعددة األطراف عن عالقات املسؤولية الثنا

ويعاجل مشروع . بانتهاك التزام متعدد األطراف والدول غري املتأثرة على هذا النحو" املتأثرة بشكل خاص"الدول 
ة على       ً                                                                                مكررا  أوجه القصور املذكورة ويشمل مجيع العناصر الضرورية يف إطار النتائج القانونية املترتب٤٠املادة 

فمشروع املادة مييز بني الدول املتأثرة بشكل خاص والدول اليت هلا مصلحة قانونية يف الوفاء : مسؤولية الدول
. بااللتزام، ويوضح االلتزام الواجب جتاه اجملتمع الدويل كافة أو جتاه جمموعة من الدول تنتمي إليها الدولة املضرورة

                                   ً      ً                            اليت يكون فيها االلتزام املنتهك واجبا  فرديا  جتاه الدولة املضرورة واحلاالت                     ّ           كما أن مشروع املادة ميي ز بني احلاالت
وباإلضافة . اليت تكون فيها لدولة ما مصلحة قانونية للوفاء بالتزام قائم حلماية املصاحل اجلماعية جملموعة من الدول

ددة األطراف واملسؤولية املترتبة على          ّ                                                   إىل ذلك، ميي ز مشروع املادة بني املسؤولية املترتبة على العالقات املتع
 .العالقات الثنائية

ال يفي بالشروط اليت ) ILC(LII)/WG/SR/CRD.1/Rev.1(وقال السيد البحارنة إن اقتراح السيد سيما  -٤
حلاالت واستبقى االقتراح التمييز بني ا.   َّ        ً                                                        بي نها نظرا  إىل أن االقتراح تالىف بالكامل املسألة املركزية للدولة املضرورة

                                  ً                 ً                                   ً           اليت يكون فيها االلتزام املنتهك واجبا  جتاه الدولة فرديا  واحلاالت اليت يكون فيها االلتزام واجبا  جتاه اجملتمع 
غري أن إعالن أن من حق . الدويل، أو يف احلاالت اليت تقرر فيها أن حيمي املصاحل اجلماعية جملموعة من الدول

                      ً         ُ   َّ                         ً           ية لفعل غري مشروع دوليا  بينما ال ي مي ز بني الدولة املضرورة فرديا  والدول غري الدولة أن حتتج جبميع النتائج القانون
املضرورة مباشرة وإمنا هلا مصلحة قانونية يف الوفاء بااللتزام أمر ال يساعد على حتديد النتائج القانونية ملسؤولية 

مجيع اآلثار " تنص على ١فالفقرة : ٢ و١وباإلضافة إىل ذلك، مثة تناقض ظاهر بني الفقرتني . الدولة الفاعلة
 ]".معينة[آثار قانونية " تنص على ٢، غري أن الفقرة "القانونية

مجيع العناصر الضرورية اليت كان قد أشار إليها، ) ILC(LII)/WG/SR/CRD.2(ومشل اقتراح السيد بيليه  -٥
 عدمية الصلة ٢وتبدو الفقرة . إعادة صياغتهاغري أن الصيغة اإلنكليزية، على األقل، مثرية لاللتباس وهي حباجة إىل 

                       ً  املقترحة، اليت تعاجل أيضا  ٢-٤٠      ً                      مكررا  وهي تتداخل مع املادة ٣٦            ً                            باملوضوع نظرا  إىل أن تطبيقها مرهون باملادة 
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن االلتباس يزداد بالترقيم غري املتسق للفقرات واستخدام عناوين. املصاحل القانونية للدولة
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 من اقتراح املقرر ٣                                                    ّ                   ولكن مما له داللة أن صيغيت السيد بيليه والسيد سيما مل تغي ر أي منهما الفقرة . غري ضرورية
 .      ً مكررا ٤٠اخلاص للمادة 

مادي [دولة حلق هبا ضرر "                                                   ً                     ومزية اقتراح السيد بيليه الوحيدة هي أنه يشمل تعريفا  للدولة املضرورة بأهنا  -٦
أن تشري " ُ                        وي ذكر أن حكومة فرنسا رأت ".              ً                       ري مشروع دوليا  ينسب إىل الدولة املسؤولةنتيجة تصرف غ] أو معنوي

 .)٣(                                                                                   ً           املواد صراحة إىل الضرر املادي أو الضرر املعنوي الذي يلحق بدولة نتيجة فعل غري مشروع دوليا  لدولة أخرى

مل كل عناصر اقتراح ، فهو يش)ILC(LII)/WG/SR/CRD.3(أما فيما يتعلق باقتراح السيد إيكونوميدس  -٧
يف " بوجه خاص[...]  أن - حسب احلالة -ميكن "فاختيار عبارة . املقرر اخلاص ولكن بتغيريات يف األسلوب

بيد أن الذين حيبذون اختاذ تدابري أقوى ضد الدول املسؤولة عن .  يضعف الفقرة جبعلها غري حصرية١الفقرة 
، حىت وإن )ب(١يف الفقرة " مصاحل اجملتمع الدويل األساسيةمحاية "انتهاكات جسيمة سريحبون بإدخال مفهوم 

 .لتلك احلماية"       ًضروريا "                ً                                                       كان التعبري غامضا  إىل حد ما وال يوجد أي أساس قانوين لتحديد مىت يكون االلتزام 

، ميكن  بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل٤٠ من املادة ٣وفيما يتعلق باملسألة اجلدلية الواردة يف الفقرة  -٨
                                                        ً                من املادة املقترحة تتيح تغطية عامة لألفعال غري املشروعة دوليا  وانتهاكات حقوق ) ب(١تقدمي حجة بأن الفقرة 

اإلنسان اليت تؤثر يف اجملتمع الدويل ككل، غري أنه يرى أن هذه األفعال اليت تشكل جنايات دولية ينبغي أن توضع 
 ٤٠من املادة ) ب(١إىل هذه األفعال بشكل من األشكال يف الفقرة وينبغي بالتايل اإلشارة . يف فئة خاصة هبا

وباإلضافة إىل ذلك، واستجابة للشواغل اليت أعرب عنها بعض األعضاء، ينبغي أن يقدم املقرر اخلاص .      ًمكررا 
 .      ً                                                   تعريفا  للدولة املضرورة يوضع يف فقرة جديدة تضاف إىل اقتراحاته

          ً     ً                                        اص أجنز عمال  قيما  بإعادة صياغة مادة كان شكلها األصلي منوذج  قال إن املقرر اخلالسيد غالتسكي -٩
      َّ                                           وقد حو ل املقرر اخلاص التشديد من التعريف املعقد، وإن . مثال مفرط التفصيل ولكنه غري مثمر للحاالت املمكنة

وبذلك، . ىإىل مسألة حق دولة يف أن حتتج مبسؤولية دولة أخر" الدولة املضرورة"          ً              مل يكن شامال  مع ذلك، بشأن 
ركز على مشاكل حق الدول يف أن حتتج باملسؤولية فيما يتعلق بااللتزامات املتعددة األطراف، وإىل أي مدى ميكن 

  ّ       ً                         ومي ز أيضا  بني الدول املضرورة، باملعىن . لدول متضررة بأشكال متباينة أن حتتج باآلثار القانونية ملسؤولية الدول
ويبدو هذا . حة قانونية واليت ال تكون هي بالذات متضررة بانتهاك التزام دويلالضيق للعبارة، والدول اليت هلا مصل

 بشأن االلتزامات يف مواجهة الكافة جتاه اجملتمع شركة برشلونة            ً                               التمييز مربرا  بالكامل، وال سيما على ضوء قضية 
 .يةالدويل ككل، حيث ميكن اعتبار أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف محاية احلقوق املعن

وفرادى االقتراحات اليت قدمها .       ً                                            مكررا  حتظى فيما يبدو باملوافقة العامة ألعضاء اللجنة٤٠واملادة  -١٠
وتشترك مجيع هذه . األعضاء ال هتدف إىل الطعن يف أفكار املقرر اخلاص وإمنا هتدف إىل حتسينها وتوضيحها

              ً                              دولة أخرى بدال  من التشديد على تعريف الدولة االقتراحات يف التشديد على حق دولة ما يف االحتجاج مبسؤولية
                                                        

  . ٣         ، احلاشية     ٢٦١٣           انظر اجللسة   ) ٣ (



 

-186- 

                          ً                                                            والوسيلة الفضلى للمضي قدما  هي حتديد النقاط املشتركة يف االقتراحات ويف اآلراء املعرب عنها خالل . املضرورة
 .النقاش ودجمها مع مشروع املادة املقدم من املقرر اخلاص

 التمييز األساسي بني املصدرين الرئيسيني املمكنني حلق       ً مكررا ٤٠ويتعني أن تراعي الصيغة النهائية للمادة  -١١
                                                                                      ً  دولة ما يف االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى، أي الضرر الذي يلحق بدولة نتيجة فعل غري مشروع دوليا ، 

ة وقد شدد السيد بيليه حبق على هذا التمييز، وهو متييز هام ملواصل. واملصلحة القانونية لدولة يف الوفاء بالتزام دويل
وعندما تتأثر املصاحل القانونية لدولة ما، ولكن ال يلحق . النظر يف النتائج الثانوية املترتبة على مسؤولية الدول

غري أنه ينبغي أن يتجسد يف املادة متييز آخر، وهو .                                                       ًبالدولة ضرر مباشر، تبدو جمموعة الردود املمكنة أضيق نطاقا 
فمعاجلة االلتزامات الثنائية، مثلما أشار املقرر اخلاص . امات املتعددة األطرافالتمييز بني االلتزامات الثنائية وااللتز

 ٤٠من املادة ) أ(١                           ً                                     من تقريره، مسألة بسيطة جدا ، وتبدو متجسدة بصورة مالئمة يف الفقرة ١٠٢يف الفقرة 
 بني ثالث ١ص يف اجلدول                                              ً        ّ            ويف حالة االلتزامات املتعددة األطراف األكثر تعقيدا  بكثري، مي ز املقرر اخلا.      ًمكررا 

االلتزامات يف (االلتزامات الواجبة جتاه للمجتمع الدويل ككل : فئات من فئات االلتزامات املتعددة األطراف
؛ )االلتزامات جتاه كافة األطراف(؛ وااللتزامات الواجبة جتاه مجيع األطراف يف نظام معني )مواجهة الكافة

، ولكن يعترف فيها )االلتزامات جتاه كافة األطراف(               ً       عدة دول أطرافا  فيها وااللتزامات اليت تكون بعض الدول أو
ولسوء احلظ، فإن هذا التصنيف مل جيسد بوضوح يف . باملصلحة القانونية لدول معينة أو جمموعات معينة من الدول

                ً طراف يصبح مفقودا  والتصنيف إىل ثالث فئات من فئات االلتزامات املتعددة األ.       ً مكررا ٤٠النص الفعلي للمادة 
فيما يبدو عندما يدمج مع التمييز بني دول مضرورة ودول ذات مصلحة قانونية، وهو ما جتسد يف تقسيم املادة إىل 

، وترد )أ(٢و) ب(١                                  ً                فااللتزامات يف مواجهة الكافة ترد مثال  يف كلتا الفقرتني :         ً            ومثة أيضا  بعض التكرار. فقرتني
ويبدو ال مناص من ضرورة مواءمة ). ب(٢والفقرة ) ب(١ الدول يف الفقرة االلتزامات املتعلقة مبجموعة من

 . حسب مصادر حق الدول يف االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى وحسب فئات االلتزامات-نظامي التصنيف 

ويف االقتراحات اليت قدمها األعضاء، مثة اجتاه عام حنو تبسيط الصياغة واملفهوم الذي تنطوي عليه  -١٢
ولن يكون .  أفرط إىل حد بعيد(ILC(LII)/WG/SR/CRD.4)احات، على الرغم من أن اقتراح السيد غايا االقتر

               ً                                                                      ً         ذلك االجتاه مفيدا  إال إذا رفضت املفاهيم املقدمة من املقرر اخلاص، غري أن ذلك األمر ال يبدو مرجحا  على ضوء 
رحة من املقرر اخلاص إىل جلنة الصياغة، مشفوعة       ً              مكررا  بصيغتها املقت٤٠وخري طريقة هي إحالة املادة . املناقشة

 .بالتعليقات واالقتراحات املقدمة خالل املناقشة

       ً                   ، جديرا  باملالحظة بوجه خاص، )٢٦٢٢اجللسة (ويبدو أحد االقتراحات، وهو اقتراح السيد روزنستوك  -١٣
 خمتلف جمموعات ٢ و١الفقرتان وتعاجل .       ً                  مكررا  إىل مادتني منفصلتني٤٠وهو يتعلق بالتقسيم املمكن للمادة 

املشاكل املتصلة بالضرر واملصلحة القانونية، وميكن فصلهما إذا يسر ذلك صياغة أوضح لشروط حق دولة يف 
 ٤٠ من املادة ٣وجيب العثور على مكان مناسب للفقرة . االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى ونطاق ذلك احلق

 .لى أمهية املضمون     ً      ً                        مكررا ، نظرا  إىل التشديد خالل النقاش ع
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      ً                                          مكررا  ال جيسد بالكامل أو بطريقة مثلى األفكار اليت ٤٠ويف اخلتام، رأى السيد غالتسكي أن نص املادة  -١٤
وبالنظر إىل أن هذه األفكار تبدو مقبولة بالكامل، فينبغي للجنة الصياغة أن .  ّ                           عب ر عنها املقرر اخلاص يف تقريره

 .حتاول وضعها يف شكل هنائي

                                                     ّ                      أعرب عن شكره للمقرر اخلاص على تقدمي التقرير الثالث القي م وعلى مشاريع املواد لسيد كاباتسيا -١٥
وأثريت مسائل مفيدة وقدمت . اخلمس بشأن املبادئ العامة املقدمة يف إطار مبوجب الفصل األول من الباب الثاين

واملواد األربع األوىل . ر اخلاص وجلنة الصياغة                                                     ً      اقتراحات هامة خالل املناقشة مما أثرى املوضوع وأتاح إرشادا  للمقر
وقد أشري، على سبيل املثال، إىل التباين بني .       ً                       مكررا  ليست مرضية بنفس القدر٤٠مرضية للغاية، غري أن املادة 

 .عنوان املادة ومضموهنا

 مبسؤولية دولة أو          ً                                                                وال بد فعال  من توافر مادة تبني بوضوح ما هي الدولة أو الدول اليت ميكنها االحتجاج -١٦
      ً                                   مكررا  على حنو ما اقترحها املقرر اخلاص تفي ٤٠واملادة . دول أخرى وحتتل مكانة مركزية يف كامل املشروع

وملا كان بإمكان دولة ما االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى فقط إذا استطاعت االدعاء بتكبد ضرر .      ً       أساسا  بالغرض
                           ُ  ّ                              بته دولة أخرى، فمن اهلام أن ي بي ن كيف ومىت تعترب الدولة مضرورة مادي أو معنوي نتيجة فعل غري مشروع ارتك

 .بذلك الفعل

ويرى .  بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل٤٠                 ً       ً                          واملادة تشكل حتسينا  رئيسيا  من جوانب عديدة على املادة  -١٧
يستوجب إىل حد كبري للغاية املستشارون القانونيون وممارسو القانون، مبن فيهم زعماء ليسوا حمامني، أن األمر 

ولكل واحد من االقتراحات األربعة الصادرة عن أعضاء اللجنة مزايا كبرية .     ً           ً                 حكما  أكثر إجيازا  من املادة السابقة
                                ً     ً          غري أن صياغة املقرر اخلاص قطعت شوطا  كبريا  حنو تلبية . وينبغي أن تراعيها جلنة الصياغة على النحو الواجب

 ٤٠ من املادة ١وحيظى بالقبول بوجه خاص التمييز اهلام بني الفقرة . لنهائيني للمواداحتياجات املستخدمني ا
 من املادة ٢     ً                                                                                       مكررا ، املتعلقة بالضرر املباشر الالحق بدولة نتيجة انتهاك اللتزام ثنائي أو متعدد األطراف، والفقرة 

وميكن الوفاء هبذه املصلحة . ء بالتزام      ً                                                      مكررا  املتعلقة بالدولة اليت ليس هلا سوى مصلحة قانونية يف الوفا٤٠
وينبغي يف هذه احلالة أن يقتصر اهتمام الدولة ذات املصلحة القانونية . القانونية بكفالة االمتثال لاللتزام الدويل

على كف الدولة الفاعلة عن السلوك غري املشروع، وعند االقتضاء، تقدمي تأكيدات بعدم تكراره دون التماس 
 .١                     ً        شكل انشغال الدول وفقا  للفقرة اجلرب، الذي ي

      ً                                             مكررا  بصيغتها املقترحة من املقرر اخلاص مع االقتراحات ٤٠وينبغي أن حتال إىل جلنة الصياغة املادة  -١٨
 .العديدة املقدمة خالل النقاش

م خلص النقاش، فأعرب عن شكره لألعضاء على تعليقاهتم املفيدة ونقده) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -١٩
، بشأن املسألة املركزية للباب ١٩٨٥الصائب يف نقاش هو أول نقاش منذ الدورة السابعة والثالثني للجنة، يف عام 

وتتجسد مزية أخرى من مزايا املناقشة يف أهنا هدأت إىل حد معني من انشغال السيد براونلي بأن جلنة . الثاين
 .                         ً      ً           القانون الدويل تتناول قدرا  مفرطا  من املواضيع
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فهي مطنبة يف .                             ً                                    قلة من املؤيدين، وأقرت عموما  القائمة اليت وضعها بشأن أوجه قصورها٤٠وللمادة  -٢٠
معاجلة االلتزامات الثنائية، ومسهبة بشأن االلتزامات املتعددة األطراف وجاحنة إىل التكرار ومفتقرة إىل التوازي مع 

وهي ال تعتمد على القانون القائم ). اجللسة نفسها(                        ّ                           بقية مشروع النص، مثلما بي ن السيد تومكا بصورة مقنعة 
 من ٦٠ من املادة ٢ والفقرة شركة برشلونةبشأن االحتجاج باملسؤوليات املتعددة األطراف، وال سيما قضية 

ويف اخلتام، فإن هذه املادة تعادل االلتزامات واحلقوق ومن مث تعجز عن معاجلة مسألة . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
وأشار السيد هي إىل الفرق اهلائل بني التزام يف مواجهة الكافة . اليت هلا مصاحل خمتلفة يف الوفاء بالتزام ماالدول 

ومثة تأييد عام لصياغة الباب الثاين من حيث التزامات الدولة املسؤولة ). اجللسة نفسها(وحق يف مواجهة الكافة 
      ً                                         ة أيضا  تأييد عام للتمييز املقترح بني الباب الثاين أكثر من الصياغة من حيث حقوق دولة أو دول أخرى، ومث

كما أقر أن ترد .       ً                مكررا  إىل جلنة الصياغة٤٠                ً                        وبصراحة، مثة أيضا  تأييد شديد إلحالة املادة .                   ًوالباب الثاين مكررا 
 .املعاجلة املقترحة لاللتزامات الثنائية يف مجلة وحيدة وبسيطة

) ٢٦١٦اجللسة (     ّ                 وقد بي ن السيد براونلي . كرب إىل جانب هذه املسائلغري أنه مثة جماالت مثرية جلدل أ -٢١
                                                                           ً                   ضرورة حترير نص ال يوضع ألساتذة القانون وإمنا يوضع ملمارسي القانون يقصد منه أساسا  أن تستخدمه الدول، 

اب أوبريت بادان بصووقد ذكر السيد . ال أن يتوغل يف أسس نظرية حتجب رؤية الغرض من مشروع النص املقدم
واتفق مع . ٢٠٠١شديد أنه جيب استكمال النص ليقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة واخلمسني عام 

                                       ً                                                          السيد براونلي على ضرورة توخي احلذر، علما  بأن األمر ال يتعلق مبا إذا كان يتعني الرجوع إىل قانون دويل عام 
ومن الواضح أن احلالة ما زالت . دى ينبغي الرجوع إليهايف مسألة االلتزامات املتعددة األطراف وإمنا إىل أي م

 .تتطور ويتعذر التعبري عنها بصورة شاملة، ناهيك عن تقنينها، ولذا فإن الصياغات جيب أن تكون مرنة إىل حد ما

ويسعى النهج األول، املتجسد يف اقتراحه واقتراحات السادة إيكونوميدس وبيليه وسيما، . واقترح هنجان -٢٢
والنهج الثاين، الذي دعا إىل اتباعه . فري توضيح إضايف واملزيد من التحديد يف جمال االلتزامات املتعددة األطرافلتو

السيد غايا، يشري إىل وضع جمموعة من التعاريف بشأن حتديد الدول اليت حيق هلا االحتجاج باملسؤولية بدون 
، أنه كلما كانت االلتزامات )٤(ريفاغن يف تقريره األويلوصحيح، مثلما أعلن املقرر اخلاص . حتديدها يف الواقع

    ّ        ومل متي ز حمكمة . أهم وأعم، كان اإلرشاد أقل يف القانون الدويل فيما يتعلق باجلهة اليت حيق هلا االحتجاج بااللتزام
ن ومع ذلك فإ. شركة برشلونةالعدل الدولية نفسها باإلرشاد الذي وجهته، على الرغم من حكمها يف قضية 

النهج الثاين ينبغي أن يستخدم، ال كمنوال تفكري منطقي أول، وإمنا كبديل إذا مل يتح العمل يف جلنة الصياغة 
وإذا اعتمد هنج الرجوع إىل قانون عام، فإن جلنة .      ً                                               مزيدا  من الوضوح فيما يتعلق بااللتزامات املتعددة األطراف

غري أن هذا التمييز ضروري، .  بني فئات الدول املضرورةالقانون الدويل ستحرم نفسها من إجراء أي متييز آخر
 ومواقف دولة ثالثة هلا مصلحة - حىت ضحية جناية مثل العدوان -          ّ          ً                 ألن من املسل م به عموما  أن مواقف الضحية 

                                                        

                                  مـن النص اإلنكليزي، الوثيقة         ١٢٩-   ١٢٨      ، ص    )            اجلـزء األول   (                    ، اجمللـد الـثاين          ١٩٨٠         حولـية     ) ٤ (
A/CN.4/330 ٩٧         ، الفقرة  .  
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      ً        مكررا  لتتيح ٤٠وينبغي أن تستكشف جلنة الصياغة خمتلف صيغ الفقرة . يف صون السلم واألمن مواقف خمتلفة
 .ن التحديد اإلضايف فيما يتعلق بااللتزامات املتعددة األطراف    ً  قدرا  م

واتفق السيد كروفورد مع السيد براونلي والسيد بيليه يف الرأي، وإن مل يتفق مع السيد هافنر يف الرأي،  -٢٣
لى                                       ً           ً                                      فقال إن جلنة القانون الدويل تواجه انشغاال  أكثر حتديدا  وهو تعيني الدول اليت جيب أن تكون قادرة ع

 يف إطار ٤٠االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى، وإىل أي مدى ميكنها ذلك، على الرغم من أنه جيب تناول املادة 
 من اتفاقية فيينا ٦٠ من املادة ٢ويف هذا الصدد، يود التشديد على قيمة الفقرة . خلفية النظرية العامة لاللتزامات

وتناولت اللجنة املشكلة يف ". ثنائية"استخدمت فيه عبارة ، وهي املكان الوحيد يف االتفاقية الذي ١٩٦٩لعام 
                       ّ                                                                         إطار قانون املعاهدات، ومي زت بني االلتزامات الثنائية وااللتزامات املتعددة األطراف، وشددت على أن الدولة 
د املضرورة بشكل خاص من جراء انتهاك التزام متعدد األطراف ينبغي أن تكون قادرة على أن حتتج حبقها يف حتدي

احلقوق املقترنة بالتزام متعدد األطراف إىل دول أطراف " ملكية"املسؤولية عن ذلك االنتهاك يف خلفية تؤول فيها 
                      ً                       واملناقشة اليت جرت مؤخرا  يف اللجنة انطوت على أن . يف معاهدة ما بشكل مجاعي، وليس إىل الدول فرادى

غري أن . تعلق باملعاهدات الثنائية وااللتزامات الثنائيةوهذا صحيح فيما ي. احلقوق ذات الصلة تؤول إىل دول معينة
ولعل .  معنية مبشكلة أخرى، وهي تعليق املعاهدات املتعددة األطراف بسبب انتهاك مادي٦٠ من املادة ٢الفقرة 

ومثة . من الغريب أن تتاح لدولة ما إمكانية تعليق معاهدة ولكن ال تتاح هلا إمكانية طلب الكف عن االنتهاك
 .التايل وجه تشبيه مباشر بني املشكلتنيب

          ً                                          تساعد أيضا  على معاجلة مشكلة األذى أو الضرر، ألن الدولة " الدولة املتأثرة بشكل خاص"واإلشارة إىل  -٢٤
وقد توجد جمموعة من الدول املتأثرة بشكل خاص، غري أن . املتضررة جيب بالتأكيد أن تعترب يف موقف خاص

 يف معاجلة هذه املسألة، وكذلك فشل بعض االقتراحات ٤٠وفشل املادة .  ً         ا  إذا وجدتاجملموعة تكون ضيقة نسبي
 .يف معاجلتها، مبا فيها اقتراح السيد سيما، يعترب مشكلة

ويف مناقشة االلتزامات املتعددة األطراف، سجل بعض االختالف بشأن تفسري املقاطع ذات الصلة يف قرار  -٢٥
وما من . ، غري أن تلك القضية مل تكن سوى نقطة بداية املناقشةشركة برشلونةبقضية حمكمة العدل الدولية املتعلق 

أحد طعن يف االدعاء بوجود فرق بني ضحية انتهاك ما ودولة هلا مصلحة يف الوفاء بااللتزام، وينبغي أن جتسد 
 . ذلك االختالف٤٠املادة 

جاج كيانات غري الدول باملسؤولية على          ً                                       وسجل أيضا  بعض االختالف بشأن التحفظ فيما يتعلق باحت -٢٦
      ً                                                      مكررا ، غري أن الرأي الشائع يشري فيما يبدو إىل أن ذلك االحتجاج ٤٠ من املادة ٣النحو املبني يف الفقرة 

. ورأى أنه مهم، ألنه يوفق بني الفرق بني نطاق الباب األول من املشروع وبقية املشروع. باملسؤولية ذو قيمة
 .       ً                                                          د مكانا  ما له؛ وللجنة الصياغة أن تبت يف املكان املناسب إلدراجه يف النصوجيب بالتايل أن جي

                            ً              ً                    إىل حقوق اإلنسان بشكل عام جدا ، وأمهلت أحكاما  أخرى يف مشروع النص ٤٠وأشارت املادة  -٢٧
وخولت بصورة غري مباشرة حقوق رد أخرى جتاوزت بكثري أي شيء ميكن أن يربر يف سياق االنتهاكات 
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ورأيه اخلاص هو أن اللجنة ينبغي أن تكون متسقة يف اإلصرار على أن يكون مشروع . حلقوق اإلنسان" العادية"
ويتعني التوصل إىل .           ً                                                                     النص ساريا  على كامل جمموعة االلتزامات الدولية وأال تعمل على أساس أي التزام أويل معني

ات املتصلة حبقوق اإلنسان، العاملية واإلقليمية، موقف فيما يتعلق بااللتزامات الدولية، والسماح ملختلف االلتزام
وأعلن أن السيد هافنر كان .                              ً                                          اخلاصة والعامة، واملقبولة عموما  واملثرية للجدل، بأن جتد مكاهنا داخل هذا اإلطار

ق       ً                                    مكررا  بشأن االلتزامات اإلقليمية املتصلة حبقو٤٠على حق عندما قال إن املعاجلة الضمنية الواردة يف املادة 
 .اإلنسان معاجلة مشكوك فيها، ويتعني على جلنة الصياغة أن تنظر يف هذه املسألة

فمفهوم األذى، . وهو متفق بالكامل مع رد فعل السيد سيما إزاء مسألة الضرر اليت أثارها السيد بيليه -٢٨
، املستمدة من " خاصالدولة املتأثرة بشكل"بعبارة حمايدة، ذو صلة مباشرة باملوضوع، وقد أدرج اإلشارة إىل 

وقد أشار السيد غالتسكي إىل . ، للتعبري عن هذا املفهوم١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ من املادة ٢الفقرة 
تداخل اإلشارات إىل االلتزامات املتعددة األطراف، وهو تداخل ركيك بالتأكيد ولكنه ضروري، ألن الدولة 

وهذا هو بالذات ما أعلنته حمكمة . دولة ثالثة منشغلة بالعدوانضحية العدوان توجد يف موقع خيتلف عن موقع 
 بشأن التمييز بني حقوق شعب جنوب غرب أفريقيا ومشاغل األمم املتحدة أو  ناميبياالعدل الدولية يف قضية

ر ضر"ومثة مشكلة أخرى متصلة باقتراح السيد بيليه وهي أن عبارة . فرادى الدول األعضاء مثل إثيوبيا وليبرييا
             ً                                   ً      وهي متثل رجوعا  إىل بعض القوانني غري احملددة وليست وصفا  يف حد .          ً      ًتثري غموضا  مربكا ]" مادي أو معنوي[

 .ذاهتا

وهو حيترم ". ١٩مسألة املادة "ومثة مسألة مشتركة أخرى بني خمتلف البدائل وهي ما ميكن وصفه  -٢٩
ييزات مناسبة بني أهم االلتزامات، أي االلتزامات بالكامل رغبة بعض األعضاء يف أن يشمل مشروع النص املقدم مت

واتفق مع السيد بيليه يف الرأي عن . اليت هتم اجملتمع الدويل ككل، وأشد االنتهاكات جسامة لتلك االلتزامات
إمكانية وجود حاالت انتهاك لاللتزامات ال ميكن االنتقاص منها وال تثري مسائل انشغال جوهرية للمجتمع الدويل 

 .ن حيث االستجابة اجلماعيةككل م

 هي أهنا تتداخل مع فئة االلتزامات األعم الواجبة جتاه اجملتمع الدويل ٤٠ من املادة ٣ومشكلة الفقرة  -٣٠
 شركةغري أنه عندما يثبت، مثلما حصل يف قضية . ككل، وتندرج حتت مفهومها ويف فئة فرعية منها إن وجدت

 ٤٠ الوفاء بتلك االلتزامات، تزول حاجة إىل ذكر املزيد ألغراض املادة ، أن مجيع الدول هلا مصلحة يفبرشلونة
وقد قبل السيد بيليه صراحة هذا الرأي يف اقتراحه، ولو أنه شدد على أن بإمكان الدول أن تقترف .      ًمكررا 
 غري وهو يرى من جهته أنه قد يكون من الضروري أن جتسد تلك العناصر يف أماكن أخرى يف املشروع،. جنايات

أن النهج الذي يدعو إىل اتباعه منذ عدة سنوات هو معاملة املشكلة بطريقة وظيفية والتدقيق يف املسؤولية 
واالحتجاج باملسؤولية شيء، وقد تكون نتائج . لألغراض املعينة اليت ثارت بسببها املسؤولية يف املشروع

وهو .  والتوصل إىل اتفاق بشأن بعض عناصرهاوهبذه الطريقة، ميكن تفكيك املشكلة.                ً    االحتجاج هبا شيئا  آخر
حيبذ بالتايل النهج املقترح من السيد بيليه على النهج املقترح من السيد إيكونوميدس، على الرغم من أن بعض 

ومع ذلك، وعندما يقبل .                                        ً                                      جوانب اقتراح السيد إيكونوميدس أنيقة جدا  ومقتضبة وميكن أن تنظر فيها جلنة الصياغة
ول مصلحة حممية مبوجب القانون بصدد الوفاء بااللتزامات يف مواجهة الكافة، فإن مسألة االحتجاج أن تكون للد
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وقد تساءل السيد إيكونوميدس . وميكن تناول مسائل أخرى كلما ثارت. باملسؤولية تكون قد سويت بذلك القدر
.  ينبغي للجنة الصياغة أن تراعيهاوهذه مالحظة معللة.                                       ً         ًعما إذا كان ينبغي أن يكون التعريف شامال  أو حصريا 

 .ويف سياق أفق متغري، مثة ما يؤيد وضع تعريف شامل

وذلك يف سبيل تبسيط ) ILC(LII)/WG/SR/CRD.1/Rev.1( قال إنه يسحب اقتراحه املنقح السيد سيما -٣١
 ).ILC(LII)/WG/SR/CRD.1(عمل جلنة الصياغة، غري أنه متمسك باقتراحه األصلي 

                                                                 ً              قال إن من مشروع املقرر اخلاص واقتراحات األعضاء على السواء تشري ضمنيا  إىل مفاهيم ال ياالسيد غا -٣٢
ّ                 ميكن أن تعر فها اللجنة، مثل  ، وغري ذلك من "الدولة املتأثرة بشكل خاص"، و"االلتزامات يف مواجهة الكافة"         

طيع أن تذهب أبعد من ذلك؛ وجلنة وستعمل جلنة الصياغة على معاجلة تلك املسائل، غري أهنا ال تست. املفاهيم
 .القانون الدويل متجهة حنو الصعوبات اليت حتدث عنها السيد براونلي يف مستهل املناقشة

        ً                                                                             واستنادا  إىل بعض االقتراحات، فإن الكافة، أي الدول اليت ليست هلا سوى مصلحة قانونية، ستكون  -٣٣
لب الكف عن الفعل غري املشروع ورمبا أن تطلب تقدمي فيمكنها أن تط: قادرة على جمرد االحتجاج باملسؤولية

وبافتراض أن أحد هذه االلتزامات . تأكيدات وضمانات بعدم التكرار، ولكنها ال تستطيع أن تطلب غري ذلك
إال أنه عندما ال توجد أي . التزام حبقوق اإلنسان انتهكته دولة إزاء رعاياها، فإن اللجنة تعلن وجود التزام باجلرب

                                                                                   ً     ة أخرى متأثرة بشكل خاص، وال حيق ألي دولة أخرى أن حتتج بالتزام اجلرب، فقد تعلن اللجنة أيضا  عدم دول
. الذي يتوجب عليه االلتزام، واملستفيد من االلتزام: ومن اهلام أن جيري النظر يف اجلانبني. وجود التزام باجلرب

م معني، حق ينبغي أن مينح للكافة، وإن كان لغري واحلق يف االحتجاج، مبعىن حق االدعاء بوجوب الوفاء اللتزا
 .صاحلهم اخلاص

 قال إن تعليقات السيد غايا مثال ساطع على املشكل اإلجرائي الذي تواجهه اللجنة املسؤولة السيد سيما -٣٤
      ً                                                                                       جزئيا  عن االلتباس وبعض الشكوك اليت أعرب عنها السيد سرينيفاسا راو وغريه من األعضاء بشأن فتح الباب

وكل ما .                               ً                          وبعبارة أخرى، ال توجد للجنة حقا  صورة واضحة عن مجيع النتائج. أمام االحتجاج مبسؤولية الدول
 يف التقرير، وهو جدول يقدم قائمة بعدد اإلمكانات فيما يتعلق حبقوق ٢يوجد لديها يف الوقت احلايل هو اجلدول 

وحسب فهمه للقائمة، ميكن لتلك الدول أن .  الكافةالدول غري املضرورة بشكل مباشر بانتهاك التزام يف مواجهة
فيمكن ألي دولة أن تتصرف باسم الضحية وهي : تتجاوز جمرد وضع شيء ما على الورق أو ادعاء حدوث انتهاك

وعلى . لديها جمموعة كاملة من سبل االنتصاف، مبا يف ذلك التدابري املضادة يف حالة االنتهاكات اجلسيمة الثابتة
 .                 ً                  ، فهو يوافق عموما  على هنج املقرر اخلاص٢الفهم للجدول أساس هذا 

 قال فيما يتعلق باتباع هنج مستند إىل االلتزامات وليس إىل احلقوق إنه مل يعارض قط إدراج السيد كامتو -٣٥
ماية عدد وااللتباس بني االلتزامات حبقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية حل. عنصر اخلطورة االستثنائية لتربير التدخل

أما فيما يتعلق باحلقوق احملتملة . معني من احلقوق يعين أن هناك صعوبة يف التمييز بني خمتلف فئات حقوق اإلنسان
ألي دولة عضو يف اجملتمع الدويل يف التدخل أو يف االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى عن انتهاكات حقوق اإلنسان، 
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بل قد يكون من الضروري أن تستخدم صراحة . ة من خطورة األمرفمن الواضح أنه ال بد من توافر درجة معين
                                 ً                                                     يف النص، ألن اللجنة عندما تتحدث مثال  عن التعذيب أو اإلبادة اجلماعية، فإهنا تتناول املسألة من " خطورة"كلمة 

ن وجهة نظر                                                  ً                                    وجهة نظر االلتزامات الدولية، بينما عندما تتحدث مثال  عن احلق يف احلياة فإهنا تتناول املسألة م
 .وهذا التمييز مفيد. حقوق اإلنسان

وإذا استخدمت العبارة بدون تعريفها . ومن الواضح أن مفهوم االلتزامات يف مواجهة الكافة غري معروف -٣٦
                            ً                             ً                                       أو كفالة ضمانات، فقد خيلص حقا  إىل أن لكل دولة تواجه التزاما  يف مواجهة الكافة احلق يف االحتجاج مبسؤولية 

وينبغي تذكر أنه .                  ً                     وهذا منحى خطري جدا  ألنه سيفتح باب الويالت. بل وأن تتخذ تدابري مضادةدولة أخرى 
فمجلس األمن يتدخل بانتظام يف هذه احلاالت :                    ً                             توجد آليات أخرى فعال  ملعاجلة حاالت املساس حبقوق اإلنسان

للجنة للدول اختاذ تدابري مضادة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وال يوجد من مث أي سبب لتتيح ا
 .   ً                                      ردا  على انتهاكات التزامات يف مواجهة الكافة

                                      ً  يف القراءة األوىل أن يوضع حكم يكون موجزا  ٤٠ قال إنه كان يؤمل عندما اعتمدت املادة السيد غوكو -٣٧
أن اقتراح السيد غايا وانطباعه األويل هو .      ً                                                     ومرنا  مبا فيه الكفاية يف نفس الوقت ليشمل كل املسائل ذات الصلة

 .يفعل ذلك بالذات

وقد أشار السيد سرينيفاسا راو إىل احلق يف املثول أمام احملكمة واعتربه، فيما يبدو، يف مصاف املصلحة  -٣٨
 .وهذه مسألة وثيقة الصلة باملناقشة احلالية وقد تعاجل يف جلنة الصياغة. القانونية

فاملثال الذي ضربه منذ حني ذو صلة باملوضوع :           ً مصيب متاما  قال إن السيد غاياالسيد إيكونوميدس -٣٩
. وأعرب عن اتفاقه مع معظم مالحظات السيد كامتو.           ً                             وليس مشموال  يف املشروع املقدم من املقرر اخلاص

 غري أن الصيغة النهائية اليت. فبالنسبة إىل انتهاكات معينة بالغة اخلطورة، ال بد من توسيع قائمة الدول املضرورة
 .ستصدر عن اللجنة جيب، يف مجيع احلاالت، أال متنع تطوير القانون الدويل من خالل القانون العريف

 قال إنه إذا مل تكن هناك أي اعتراضات فإنه سيعترب أن اللجنة توافق على إحالة مشروع املادة الرئيس -٤٠
 .      ً                مكررا  إىل جلنة الصياغة٤٠

 .وقد اتفق على ذلك 

٢٥/١١ رفعت اجللسة الساعة
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 ٢٦٢٤اجللسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار١٩يوم اجلمعة، 

 السيد شوساي يامادا  :الرئيس

 -  السيد آدو، السيد أوبريت بادان، السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو:احلاضرون 
السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد السيد دوغارد،  تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي، السيد تومكا،

روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، 
 أمتادجا، السيد لوكاشوك، �السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كانديويت، السيد كروفورد، السيد كوسوما 

 .هيالسيد ممتاز، السيد هافنر، السيد 

 ـــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506)* (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )*تابع(التقرير األول للمقرر اخلاص 

 من موضوع احلماية ٤ إىل ١ قال إنه يعتقد أن اللجنة استكملت النظر يف مشاريع املواد الرئيس -١
 . تلخيص املناقشةإىل الدبلوماسية، ودعا املقرر اخلاص

وقال إنه ال . شكر أعضاء اللجنة على مشاركتهم بطريقة بناءة يف املناقشة) املقرر اخلاص(السيد دوغارد  -٢
 (A/CN.4/506 األول  يف تقريره٤ و٢ مشروعي املادتني إدراج من األعضاء كان يفضل عدم      ً كبريا             ًينكر أن عددا 

 .ال بد من تناوهلما فيهه  أنفكرية ولكنه وجد من الناحية ال،)Add.1و

 إنه من اجلدير بالذكر أن بعض الدول تفسر اللجوء إىل القوة بأنه املرحلة ٢وقال فيما يتعلق باملادة  -٣
وال بد من . وأيد عدد كبري من الفقهاء قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها هذا الرأي. النهائية للحماية الدبلوماسية
، بدعوى ممارسة حقها يف  يف عدد من املناسبات حلماية مواطنيها                  ًد جلأت اىل القوة فعال التسليم بأن بعض الدول ق

 ومبنتهى األمانة، فإنه ال ميكنه أن يؤيد . يف املستقبلأهنا ستواصل القيام بذلكمن املرجح و. احلماية الدبلوماسية
ر حبماية مواطنيها، كما فعل املقرران  عندما يتعلق األم، مهما كانت الظروف، جلوء الدولة إىل القوةشرعيةعدم 

                                                        

 .٢٦٢٠     ً        ئنافا  للجلسة است *

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(



 

-194- 

ورفض بعض أعضاء اللجنة مشروع . تقييد مثل هذا التدخل بشروط صارمةغري أنه حاول . السابقاناخلاصان 
 بدعوى أن ميثاق األمم املتحدة مينع اللجوء إىل القوة، حىت يف حالة محاية املواطنني، وأنه ال جيوز اللجوء ٢املادة 

 وفضلوا رفض املادة ، بشأن أحكام امليثاق     ً حامسا                          ًومل يتخذ معظم األعضاء موقفا .  العدوان املسلحإليها إال يف حالة
إمجاع تبني من املناقشة عدم لقد و.  يف نطاق احلماية الدبلوماسيةا ببساطة على أساس عدم دخول أحكامه٢

ىل إاللجوء الدبلوماسية ال تتضمن احلماية ، وأن "احلماية الدبلوماسية"على املقصود من مفهوم أعضاء اللجنة 
 .٢ أن اللجنة ال توافق على مشروع املادة                           ً ولذلك فإنه من الواضح متاما .القوة

 بالتزام الدولة حبماية مواطنيها، إنه يعترف بأنه قدم هذا االقتراح من ة، املتعلق٤املادة بوقال فيما يتعلق  -٤
املمثلني متع مضمون االقتراح بتأييد عدد كبري من املؤلفني، ومن ويت). de lege ferenda(منطلق القانون املنشود 

وكان األمر يتعلق مبحاولة يف جمال .  دساتري كثرية                                ًالقانون الدويل، بل وتنص عليه أيضا رابطة  اللجنة السادسة، ويف
.  لتناوله يف اللجنةبعد"      ًناضجا "ولكن أمجعت اآلراء على أن هذه االقتراح ليس . التطوير التدرجيي للقانون الدويل

 يف هذا الشأن إلمكان النظر يف هذه                                                                ًوينبغي أن حترز املمارسة العملية للدول، وخاصة اآلراء الفقهية، تقدما 
 .٤ أن اللجنة ال توافق على مشروع املادة     ًأيضا هنا فمن الواضح . املسألة

 لآلراء بني أعضاء               ًأن هناك توافقا  ٣ و١ فيما يتعلق بالفلسفة العامة ملشروعي املادتني            ًوالحظ مبدئيا  -٥
 كان هناك تأييد كبري للرأي القائل بأن احلماية الدبلوماسيةو.          ًليس باليا احلماية الدبلوماسية اللجنة على أن مفهوم 

 أكثر من الالزم على حقوق  ًا ديأكهناك تأن األعضاء أداة مفيدة حلماية حقوق اإلنسان، ولكن رأى بعض 
 .للحماية الدبلوماسية حبقوق اإلنسانالبتة خر، ولكنه أقلية، أنه ال عالقة اآلبعض لااإلنسان، بينما رأى 

ويرى معظم أعضاء اللجنة أهنا .  أي اعتراضةقانونيحيلة ومل تثر فكرة أن احلماية الدبلوماسية تقوم على  -٦
ت بعض الشكوك حول نطاق غري أنه أثري. ككلمث بوجه عام اإلنسانية ،                              ً مفيدة حلماية رعايا الدولة أوال أداة

جيب توضيح أن الغرض عضاء أن األ بعض رأى و، لالنتقاد                       ًوكان العنوان نفسه موضعا . تطبيق احلماية الدبلوماسية
واختلفت اآلراء . أجنبيةالذين يوجدون يف دول املواطنني الدبلوماسيني ولكن ليس محاية احلماية الدبلوماسية من 
 .ة الوظيفية يف إطار احلماية الدبلوماسية حول مناسبة إدخال احلماي    ًأيضا 

اليت " اإلجراءات" لالنتقاد، ال سيما كلمة                        ًولكن كانت صياغتها موضعا . اعتراضات أي ١وال تثري املادة  -٧
 أنه                     ًورأى بعض األعضاء أيضا . واقترح البعض دراسة هذه املسألة مبزيد من العناية. أعطيت هلا تفسريات خمتلفة

                                         ًوأكد يف هذا الصدد أن االنتقادات ترجع أساسا .  مع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول١ياغة املادة ينبغي أن تتفق ص
 .إىل املشاكل املتصلة بترمجة بعض املصطلحات إىل اللغة الفرنسية

وأبديت مالحظات جديرة باالهتمام بشأن ضرورة وقوع فعل غري مشروع إلمكان ممارسة احلماية  -٨
ار السيد براونلي والسيد غايا إىل إمكانية وجود أفعال غري مشروعة حمتملة، مثل مشروع قانون وأش. الدبلوماسية

 . وسيلزم دراسة هذه املسألة مبزيد من التفصيل.  غري مشروع                         ًينص على تدابري قد تشكل فعال 
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كم الصادر من  أن تعتمد وجهة النظر التقليدية املستمدة من احل٣وقال إنه اقترح على اللجنة يف املادة  -٩
 من حقوق الدولة                                         ً الذي تكون احلماية الدبلوماسية مبقتضاه حقا مافروماتيس الدائمة يف قضية ةلعدل الدولياحمكمة 

وذكر بعض األعضاء أنه يلزم تأكيد حق الدولة مبزيد من . متارسه باألصالة عن نفسها وليس بالنيابة عن مواطنيها
على ضرورة أن يكون الضرر الذي يلحق باملواطن     ً أيضا  زيد من الوضوح مبورأى آخرون أنه يلزم النص . الوضوح

 ولكن ليس هناك ما حيول ، يف مشروع املادة                               ًويف رأيه أن هذه الفكرة ترد ضمنيا . لقانون الدويلا     ً          ناجتا  عن انتهاك
 . يف املشروععليها صراحةالنص دون 

احلماية ، اخليار يف ممارسة ٤ باملادة      ً رهنا  على أن لدولة اجلنسية،         ً تنص أيضا ٣وأضاف أن املادة  -١٠
 على السلطة التقديرية للدولة الحتمال أن خيل هذا                                       ًوطلب بعض أعضاء اللجنة عدم التأكيد كثريا  .الدبلوماسية

واقترح .  التزام الدولة بالتدخل حلماية مواطنيها يف عدد من الدساتريللتأكيد على                       ًباحملاوالت اليت تبذل حاليا 
 كمحاولة لتضييق نطاق السلطة ٣ إىل املادة ٤خرون نقل بعض األحكام املنصوص عليها يف املادة آأعضاء 

 .التقديرية للدولة

إحالتهما إىل جلنة اللجنة عضاء أأغلبية وترى  تتمتعان بتأييد واسع النطاق ٣ و١املادتني فإن وباختصار،  -١١
                                 ً، فإنه يرى أن الوقت ال يزال مبكرا ١ادتني، وبوجه خاص املادة  للصعوبات املتصلة هباتني امل           ًغري أنه نظرا . الصياغة

بعد للقيام بذلك وأنه من األفضل أن تعاد مناقشتهما يف مشاورات غري رمسية وأن تنظر فيهما اللجنة بكامل هيئتها 
 .من جديد قبل إحالتهما إىل جلنة الصياغةذلك 

 من املادة ٤دراسة متعمقة للفقرة عدم القيام ب املناقشة  بداية اللجنة قررت يفر أن   ّ ذك السيد روزنستوك -١٢
املتعلقتني باللجوء إىل القوة لعدم دخول ذلك يف نطاق املوضوع قيد األمم املتحدة  من ميثاق ٥١ واملادة ٢

. ٢املادة شروع  يف املناقشة املتعلقة مب                            ًن هذا الرأي أو ذاك كان غالبا إ ليس من الصواب أن يقال ،ولذلك. البحث
 املتعلق باحلماية ولقد رأت اللجنة، يف نظره، أنه ليس من اجملدي أن تثار هذه املسألة يف سياق مشروع املواد

. على رأي معنيتفاق مجيع أعضاء اللجنة الجلسة إىل املوجز لضر احملوسيكون من املؤسف أن يشري . الدبلوماسية
 .ذه النقطةقد اتفق األعضاء باإلمجاع على عدم اختاذ موقف بشأن هف

لقد رأى أعضاء كثريون عدم دخول مسألة ف.  قال إنه يشارك السيد روزنستوك يف الرأيالسيد براونلي -١٣
فإنه يأمل أن حتظى مسألة ومن ناحية أخرى، . اللجوء إىل القوة يف والية اللجنة بشأن موضوع احلماية الدبلوماسية

 . املشاورات غري الرمسية يف حالة الضرر احملتمليفممارسة احلماية الدبلوماسية باالنتباه الالزم 

 قال إن اللجنة اعترفت باإلمجاع بأن احلماية الدبلوماسية مؤسسة دولية سلمية السيد إيكونوميدس -١٤
 األول يؤيد النص صراحة يف مشروع املواد على عدم جواز اللجوء إىل :ىل تيارينإولكنها انقسمت بعد ذلك 
 بينما يرى التيار اآلخر أنه ال جدوى من وجود ، الشؤون الداخلية أو اخلارجية للدولةالقوة وكذلك التدخل يف

 .مثل هذا النص
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قال إنه يرى أن موقف السيد روزنستوك يعرب عن الشعور العام يف اللجنة ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -١٥
نه يسترعي النظر إىل أن موقف بعض ولك. وهو أن اللجوء إىل القوة ال يدخل يف نطاق احلماية الدبلوماسية

 .                    ًاألعضاء كان أكثر حسما 

لجلسات كافية بذاهتا وأن أي تعليق من املوجزة لاضر احمل قال إنه يرى أنه ينبغي أن تكون السيد كاتيكا -١٦
ية  أن احلماية الدبلوماس                    ً أن اللجنة ترى عموما عن حقولقد ذكر السيد إيكونوميدس .                       ًاملقرر اخلاص سيكون زائدا 

ولذلك ال . قد تقدموا باقتراحات أخرى ، مثل السيد كانديويت وآخرين،غري أن بعض أعضاء اللجنة. آلية سلمية
 .ميكن القول بوجود إمجاع حول مسألة أو أخرى

 قال إن السيد إيكونوميدس على حق يف إشارته إىل وجود تيارين يف اللجنة  تشيفوندا-السيد بامبو -١٧
أنه املعاصر، القانون الدويل العام ئ  الذي يعتمد على مبدأ من مباد،ويرى التيار األول. ٢املادة مشروع بشأن 

ويرى أنصار التيار اآلخر . ينبغي القضاء على أي لبس والنص بالتايل على منع اللجوء إىل القوة يف مشروع املواد
أن تعتمد اللجنة ب هلذه املشكلة    ً حال ،كانديويت و غالتسكي وكامتوادة مثل الس،ويقترح آخرون. أنه ال لزوم لذلك

 .ومل تفصل اللجنة يف هذا املوضوع حىت اآلن.  صيغة تتفق مع التيار األول١املادة مشروع يف إطار 

وأضاف أنه يالحظ مع األسف أن امللخص الذي قدمه السيد دوغارد ال يعكس املناقشات اليت دارت يف  -١٨
سية املتعلقة باملنهجية واخلطوات الواجبة االتباع ملعاجلة هذا املوضوع اليت فلم يتعرض للمسائل األسا. اللجنة بدقة

فلقد اتفق مجيع أعضاء اللجنة على ضرورة حتديد نطاق املوضوع وتوضيحه وإعادة . أثريت يف مناسبات كثرية
ق احلماية  أساسية يف هذه الصدد ألهنا حتدد نطاق تطبي١واملادة . التقريربه قام بشكل أفضل مما  تعريفه

 اءعضألوتدور املسائل املوضوعية اليت أثارها ا. الدبلوماسية الذي تتفرع منه مجيع األحكام األخرى ملشروع املواد
ولذلك فإنه يوافق على عقد مشاورات غري رمسية لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يعاد النظر يف . حول هذه املادة

 .املوضوع من جديد

 هلا وال ينبغي بالتايل                       ًن املقرر اخلاص قدم ملخصا إ تعترب منتهية و٤ إىل ١ة املواد قال إن مناقشالرئيس  -١٩
 .فتح باب املناقشة من جديد

ن منها عدم دخول مسألة اللجوء إىل                   ّ  ملناقشة مستفيضة تبي            ً كانت موضعا ٢ قال إن املادة السيد غوكو -٢٠
ى أنه يلزم النص يف مشروع املواد على منع اللجوء إىل ولذلك فإنه ير. القوة يف نطاق تطبيق احلماية الدبلوماسية

 . يف إطار احلماية الدبلوماسية           ًالقوة هنائيا 

 يف إطار مناقشات غري ٣ و١ قال إنه يعتقد أن أعضاء اللجنة يوافقون على إعادة النظر يف املادتني الرئيس -٢١
 .رمسية

 . وقد تقرر ذلك

 . الواردة يف تقريره األول٨ إىل ٥املواد مشاريع  دعا املقرر اخلاص إىل تقدمي الرئيس -٢٢
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 تعتمد من الناحية املوضوعية على املبدأ املنصوص عليه يف ٥ن املادة قال إ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٢٣
واملسألة .  ممارسة احلماية الدبلوماسيةلغرضالفرد و ةنسياجل وهو ضرورة وجود صلة فعلية بني دولة ،نوتيبومقضية 

 .القانون العريف، وما إذا كان ينبغي تدوينه       ً    تفق فعال  مع طروحة هي ما إذا كان هذا املبدأ يامل

صلة فعلية بني هي املرجع الذي يستند إليه الرأي القائل بأنه يتعني وجود  نوتيبومقضية ويرى البعض أن  -٢٤
.                            ًيف حالة كونه عدمي اجلنسية أيضا ، ليس يف حالة ازدواج اجلنسية أو تعددها فقط، ولكن ةنسياجلالفرد ودولة 

، كانت     ًفأوال . غري منطي       ًه حكما نجيعالن موتأثري احلكم الصادر يف هذا الشأن خيففان من ولكن هناك عنصرين 
،       ًوثانيا . ختنشتاين للسيد نوتيبوم بناء على القانون الداخلي هلذه الدولةية منح جنسية ليهناك شكوك حول مشروع

حمكمة العدل هدف ولذلك مل يكن . ختنشتاينيمن عالقته بلبالتأكيد أشد تيبوم بغواتيماال كانت عالقة السيد نو
اقتصرت يف  و.نسية خلتنشتاين يف مواجهة الدول األخرىمدى جواز االحتجاج جبالدولية يف رأيه هو الفصل يف 

لصاحل السيد نوتيبوم ضد الدبلوماسية حقها يف احلماية ختنشتاين يف ممارسة يلأحقية مدى معاجلة على حكمها 
ختنشتاين أن توفر احلماية له يف مواجهة دولة أخرى ي على مسألة ما إذا كان من اجلائز لل                     ًغواتيماال، ومل تقدم ردا 

 .خالف غواتيماال

.  فإن املعلومات املتاحة عن ممارسة الدول قليلة وآراء الفقهاء بشأنه متباينة،وفيما يتعلق بتطبيق املبدأ -٢٥
                                                                  ً                           املوافقة على هذا املبدأ إىل تضييق نطاق تطبيق احلماية الدبلوماسية كثريا ، ألنه يف عامل اليوم، ونتيجة ستؤديو

للعوملة واهلجرة، كثريون من الناس ممن حصلوا جنسية دولة ما حبكم امليالد أو األصل ال تربطهم صلة فعلية مع 
ولذلك .         ً      ً                         ة تطبيقا  صارما  أو استخالص قاعدة عامة منهفال ينبغي يف رأيه تطبيق مبدأ الصلة الفعلي. تلك الدولة

دولة �ني، فإن يعيألغراض توفري احلماية الدبلوماسية لألشخاص الطب" ي يقترحه على أنهذ ال٥املادة مشروع نص ي
تعين الدولة اليت اكتسب جنسيتها الشخص املطلوب محايته حبكم امليالد، أو األصل، أو التجنس � اجلنسية
 ةماياحل، يعتمد حق الدولة يف ممارسة    ًأوال . انون اجلنسيةلق األساسية ئاملبادتراعي هذه املادة اثنني من  و".احلقيقي

، لكل دولة أن حتدد عن طريق تشريعها من هم                                                        ًالدبلوماسية على صلة اجلنسية بينها وبني الشخص املعين؛ وثانيا 
بناء على ما استقر عليه  ،            ً ولكنه نسبيا                 ًوماسية ليس مطلقا وتراعي املادة أن حق الدولة يف احلماية الدبل. مواطنيها

.  من التقرير١٠٥ إىل ٩٥الفقرات            ّ     ، كما هو مبي ن يف  العامة للقانونئرف الدويل، واملبادعالقضاء، والفقه، وال
واألمر باملثل، . احلماية الدبلوماسيةاعتمادها فيما يتعلق ب روابط كافية ملنح اجلنسية و     ً ، مثال ،فيعترب امليالد واألصل

حبكم القانون كما يف حالة الزواج أو إما بصورة تلقائية  ،من حيث املبدأ، فيما يتعلق باجلنسية املكتسبة بالتجنس
ولكن ال يعترف القانون الدويل بالتجنس . التبين، أو نتيجة لطلب الشخص املعين بعد استيفاء شرط اإلقامة

التجنس متييزية، أو دون وجود صلة بني دولة بصورة ول عليه املكتسب عن طريق الغش، أو الذي يتم احلص
ويف هذه احلالة األخرية، سيوجد تعسف يف استعمال احلق من جانب الدولة اليت متنح جنسيتها . املعينوالشخص 

ومتلك الدولة سلطة تقديرية ، ويفترض مع ذلك أن الدولة حسنة النية.  بسبب سوء النية                   ًوسيكون التجنس معيبا 
 .ية لتحديد الروابط اليت تعتربها الزمة ملنح جنسيتهاكاف

 ازدواج اجلنسية أو تعددها باعتبارمها من مظاهر احلياة الدولية، رغم عدم اعتراف مجيع ٦وتعاجل املادة  -٢٦
 ما إذا كان من اجلائز لدولة اجلنسية أن متارس محايتها وقيد البحث ه والسؤال يف املوضوع .الدول بذلك
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وختتلف طرق معاجلة املوضوع . سية يف مواجهة دولة جنسية أخرى لصاحل مواطن حيمل جنسيتني أو أكثرالدبلوما
ولكن . من التقرير ١٥٩ إىل ١٢٢الفقرات بني التشريع، وممارسات الدول، والقضاء، والفقه، على النحو املبني يف 

وز للدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها أن متارس  جي، بقيود معينة    ًرهنا : ٦تأخذ هبا املادة هناك تأييد للقاعدة اليت 
احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطن تابع هلا حلق به ضرر، ضد دولة أخرى يكون الفرد املضار مواطن تابع هلا، إذا 

أن فمعيار اجلنسية الغالبة أو الفعلية مهم، وينبغي . كانت اجلنسية الغالبة أو الفعلية للفرد هي جنسية الدولة األوىل
 .تنظر احملاكم بعناية فيما إذا كانت عالقة الفرد املعين بدولة ما أشد من عالقته بدولة أخرى

وحيمل  جنسيتها حيمل ممارسة احلماية الدبلوماسية من جانب الدولة بالنيابة عن شخص ٧وتعاجل املادة  -٢٧
متع جبنسيتها، دون حاجة إىل إثبات جنسيتني أو عدة جنسيات أخرى يف مواجهة دولة ثالثة، أي دولة ال يت    ً أيضا  

فيكفي مبوجب هذه املادة إثبات صلة اجلنسية باملعايري املنصوص : وجود صلة فعلية بني هذه الدولة والشخص املعين
، يستند مع ذلك إىل السوابق      ً وسطا                             ً الختالف اآلراء يف هذا الشأن، حال                      ًوتقدم هذه املادة، نظرا . ٥عليها يف املادة 

 .األمريكية وسوابق جلنة األمم املتحدة للتعويضات -  اإليرانيةاملطالباتكمة القضائية حمل

 واملتعلقة مبمارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن شخص عدمي اجلنسية ٨وتدخل القاعدة الواردة يف املادة  -٢٨
ة باملوقف التقليدي الذي أخذت فال تأخذ هذه القاعد. أو أحد الالجئني يف نطاق التطوير التدرجيي للقانون الدويل

اتفاقيات عديدة وجدت ولقد .  (Dickson Car Wheel Company)شركة ديكسون للسياراتبه احملكمة يف قضية 
بشأن عدميي اجلنسية والالجئني، خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، ولكن مل تتعرض أي منها ملسألة احلماية 

فال بد من قيام دولة ما . سد هذه الثغرة               ً            أن ذلك كان سهوا  جيب تداركه لاء الفقهويرى العديد من . الدبلوماسية
إذ إن ، وهذه الدولة هي الدولة اليت يقيم فيها، ئمبمارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن عدمي اجلنسية أو الالج

. األمريكية -  اإليرانيةتاملطالبا بالدولة، حسبما ذكرت حمكمة ة الفرد لعالق     ً هاما      ًجانبا مكان اإلقامة يشكل 
 .وتبقى معرفة مدى استعداد اللجنة للخوض يف هذه املسألة اليت ليست هلا سوابق عملية أو قضائية

أشاد باملقرر اخلاص ملا قام به من حبوث ملحوظة وقال إن التقرير حيتوى على عدد كبري  السيد براونلي -٢٩
ئية ذات الصلة، مبا يف ذلك األحكام الصادرة من حماكم من املعلومات اهلامة، خاصة بشأن السوابق القضا

اليت أنشئت بعد الرتاع بني ( األمريكية وجلنة األمم املتحدة للتعويضات -  اإليرانيةاملطالباتمتخصصة مثل حمكمة 
 ٥د من املوامشاريع ولديه انتقادات جدية بشأن  املقرر اخلاص  مع حتليل    ًمتاما غري أنه ال يتفق ). الكويت والعراق

 .٨إىل 

 اليت تؤسس احلق يف احلماية الدبلوماسية على اجلنسية ال تراعي بعض احلقائق االجتماعية ٥فاملادة  -٣٠
 من      ً كبريا                                                                          ًفمن املعلوم للكافة أنه ال توجد يف جمتمعات تقليدية كثرية سجالت للمواليد وأن عددا . والسياسية

وهناك . ثبات جنسيتهمإبالقراءة والكتابة وبالتايل يصعب عليهم ىل هذه اجملتمعات ال يلمون إاألشخاص املنتمني 
 ال سفر والذين حالة ضحايا احلرب والالجئني الذين يعربون احلدود بسرعة ويف معظم األحوال بدون وثائق     ًأيضا 

مي أدلة فمن الواضح أنه ال معىن ملطالبة أمثال هؤالء األشخاص بتقد. العبوريتسىن بالنسبة هلم إال معرفة مكان 
 .؛ فاملهم هو الواقعمستندية ال سيما أدلة ،إلثبات جنسيتهم
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 إلثبات اجلنسية يف حالة عدم                      ًباألمهية ألنه يوفر أساسا " اجلنسية الفعلية"ومن هذا املنظور، قد يتسم مبدأ  -٣١
ذر، يف اختاذه موقف احلفبعد .                                           ًولكن موقف املقرر اخلاص يف هذا الصدد ليس واضحا . وجود أساس آخر لذلك

 نوتيبوم أنه يضعف شرط الصلة احلقيقية الذي قدمته قضية ،٥ على املادة اته ويف تعليق من التقرير١١٧الفقرة 
نه سيستبعد إبشكل بالغ املبدأ القانوين التقليدي املتمثل يف احلماية الدبلوماسية إذا طبق الشرط بصرامة، حيث 

 على اتهىل هذا املبدأ يف تعليقإية، يعود املقرر اخلاص بعد ذلك  ماليني من الناس من احلماية الدبلوماس     ًحرفيا 
 .                 ًيف هذه املرة إجيابيا ولكنه ،      ً كبريا                 ً ويسند إليه دورا ٨ و٦املادتني 

وقال إنه يسترعي النظر يف هذه املناسبة إىل أن مبدأ اجلنسية الفعلية أو الغالبة مل يوضع ألول مرة يف قضية  -٣٢
ممارسة الدول اعتمدت ومن ناحية أخرى،  .يف القضاء الفرنسيكثرية أقدم بكثري وله سوابق فهذا املبدأ . نوتيبوم

وينبغي يف عاملنا . د تسوية املنازعات اإلقليميةلتحديد الصلة الواجبة عن ، وليس اجلنسية،على الدوام مكان اإلقامة
ية على اجلنسية، فيما يتعلق باحلماية أدلة مستندعدم وجود احلايل أن يكون مكان اإلقامة هو املرجع، يف حالة 

 .الدبلوماسية

تقدمي نصوص مقترحة بصفة رمسية ولكنه يعتقد أنه من املناسب أن احلالية وقال إنه ال يعتزم يف املرحلة  -٣٣
 اليت تربطه هبا صلة أخرى مقررة يف "عبارة من قبيل أو" التجنس احلقيقي" بعد عبارة ٥تضاف يف هناية املادة 

 ".ن الدويلالقانو

فتأسيس .  يذهب إىل أبعد من ذلكوقد يف الرأي                                 ًقال إنه يشارك السيد براونلي متاما بادان  السيد أوبريت -٣٤
                                                                     ً اجلنسية ال يعين فقط إغفال حالة عدميي اجلنسية، والالجئني فحسب ولكن يعين أيضا ىاحلماية الدبلوماسية عل

ويؤدي مكان اإلقامة يف الواقع إىل صلة حقيقية . يمون يف اخلارج للمواطنني الذي يق                       ًإغفال احلالة األكثر شيوعا 
 فإن من الواجب ، بالنسبة إىل املفاهيم التقليدية                        ًوإذا كان هذا يعترب تطويرا .  عن صلة اجلنسية                 ًوفعالة ال تقل قدرا 

، ٨ إىل ٥ باملواد ولذلك فإنه يقترح أن ال تكون اإلقامة، فيما يتعلق. على اللجنة أن تراعي واقع العامل احلايل
 .       ً     ًحقيقيا  أيضا  فقط ولكن        ً ثانويا      ًعنصرا 

 A/CN.4/511،)٢(A/CN.4/504, sect. C) ،A/CN.4/505 األفعال االنفرادية للدول
)٣(

( 

 ] من جدول األعمال٧البند [

 التقرير الثالث للمقرر اخلاص

الثالث بشأن األفعال االنفرادية قال يف معرض تقدمي تقريره ) املقرر اخلاص (السيد رودريغيس ثيدينيو -٣٥
أن تكون إن هذا التقرير يتكون من مقدمة عامة يتناول فيها خاصة إمكانية ) A/CN.4/505(الصادرة عن الدول 

بني الفعل االنفرادي ة والعالق تسترشد به اللجنة يف أعماهلا املتعلقة باملوضوع      ًمصدرا  ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
                                                        

  .          املرجع نفسه  ) ٢ (

  .          املرجع نفسه  ) ٣ (
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وفيما يلي . )٤( اليت وردت يف تقريره الثاين٧ إىل ١ جديدة للمواد صياغةفصل يقترح فيه ، ومن ميواإلغالق احلك
 :نص مشاريع املواد اجلديدة

 املادة ١ - تعريف الفعل االنفرادي

ألغراض هذه املواد، يقصد بالفعل االنفرادي الصادر عن الدولة، التعبري عن إرادة الدولة بصورة ال لبس فيها،                                                 
د إحداث آثار قانونية يف عالقاهتا مع دولة أو أكثر أو مع منظمة دولية أو أكثر، وأن تعلم به تلك الدولة                                   وأن يصدر بقص      

 .أو تلك املنظمة الدولية         

 قدرة الدول على القيام بأفعال انفرادية - ٢املادة 

 .لكل دولة القدرة على القيام بأفعال انفرادية                

 ال انفرادية نيابة عن الدولاألشخاص املؤهلون للقيام بأفع - ٣املادة 

يعترب رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية ممثلني للدولة فيما يتعلق بالقيام بأفعال انفرادية                                                - ١ 
 .نيابة عنها  

يعترب الشخص أيضا مؤهال للقيام بأفعال انفرادية نيابة عنها إذا اتضح من ممارسة الدول املعنية أو من                                     - ٢ 
 . نية هذه الدول كانت اعتبار ذلك الشخص مؤهال للتصرف بامسها يف تلك األغراض                             ظروف أخرى أن     

 التأكيد الالحق لفعل صادر عن شخص غري مؤهل لذلك - ٤املادة 

، أي   ٣ال يترتب على الفعل االنفرادي، الذي يقوم به شخص غري مؤهل للتصرف نيابة عن الدولة مبوجب املادة                                               
 .ة ذلك الفعل صراحة         أثر قانوين ما مل تؤكد الدول         

 بطالن األفعال االنفرادية - ٥املادة 

 :جيوز للدولة االستناد إىل بطالن العمل االنفرادي                 

إذا كان قد صدر بناء على خطأ أو على حالة افترضتها الدولة هبا حلظة قيامها به وكان هذا اخلطأ أو                                       )أ( 
وال ينطبق ما سبق ذكره إذا سامهت الدولة بتصرفها يف وقوع                    . تلك احلالة سندا أساسيا يف رضاها بااللتزام بذلك الفعل                   

 اخلطأ أو كان يف الظروف ما من شأنه أن يشعرها باحتمال وقوعه؛                    

 إذا أرغمت الدولة على القيام به نتيجة غش سلكته الدولة األخرى؛                            )ب( 

                                                        

                  ولالطالع على نصوص     . Add.1    و CN/A.4/500            ، الوثيقة    )          اجلزء األول  (                ، اجمللد الثاين        ١٩٩٩         حولـية     ) ٤ (
  .  ٢٤         ، الفقرة   ٩٣  ٢٥                                                              املواد اليت يتضمنها التقرير الثاين، املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة 
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ة الشخص الذي صدر عنه             إذا صدر نتيجة لقيام الدولة األخرى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بإفساد ذم                           )ج( 
 الفعل؛   

 إذا صدر نتيجة لقسر تعرض له الشخص الذي قام به ومتثل يف القيام بأعمال تستهدفه أو هتديده؛                                     )د( 

إذا صدر نتيجة الستخدام القوة أو التهديد باستخدامها انتهاكا ملبادئ القانون الدويل الواردة يف ميثاق                                         )ه ( 
 األمم املتحدة؛      

  صدوره يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل؛                        إذا كان حلظة    )و( 

 إذا كان حلظة صدوره يتعارض مع قرار من قرارات جملس األمن؛                           )ز ( 

 .إذا كان يتعارض مع قاعدة بالغة األمهية من قواعد القانون الداخلي للدولة اليت صدر عنها هذا الفعل                                     )ح( 

 االستبيان الذي      من احلكومات على                           ً           إعداد التقرير الثالث ردودا           وأضاف أن من املؤسف أنه مل يتلق إىل حني                -٣٦
 بعد    عن ممارستها يف جمال األفعال االنفرادية، ولكنه تلقى               )٥(١٩٩٩سبتمرب   / أيلول  ٣٠أرسلته األمانة إىل احلكومات يف            

 .بعض الردود    ذلك  

رة عن الدول يف العالقات الدولية     ّ                                                        ويسل م الكافة باملكانة اهلامة اليت تشغلها األفعال االنفرادية الصاد -٣٧
تدرجيي بسبب ال ها وتطويرقواعد الهغري أنه تزداد صعوبة تدوين هذ. تنظيمها وضع قواعد حمددة لبضرورةو
ذه األفعال مما دعا حكومات كثرية اىل اإلعراب عن شكها يف إمكان وضع قواعد قابلة للتطبيق املتنوعة هلطبيعة ال

ذه األفعال قول ألنه ميكن استخالص مالمح مشتركة هلنه ينبغي التخفيف من هذا ال أويف رأيه.     ًإمجاال عليها 
 .اليت تكون مقبولة من الكافةالقواعد وضع جمموعة من  ميكنوبالتايل 

تسترشد به اللجنة يف أعماهلا املتعلقة باملوضوع،  كمصدر ١٩٦٩وفيما يتعلق باستعمال اتفاقية فيينا لعام  -٣٨
فتح باب  ولعدم.                ً                         آراء خمتلفة جدا  وحىت متعارضة يف هذه الشأن يف دورات سابقة عناللجنة أعرب أعضاء فلقد

 أحكام نقل ال ميكن بالطبعف: وقف وسطمختاذ ا من أنصارنه إفىل ما ال هناية، إاملناقشة من جديد يف هذه املسألة 
. جتاهل هذه االتفاقية وأعماهلا التحضريية                ًولكن ال ميكن أيضا شرط إىل األفعال االنفرادية، قيد أو االتفاقية بال 

وآثارها القانونية،  أبواب االتفاقية املتعلقة، يف مجلة أمور، بعقد املعاهدات، وبدء نفاذها،بال شك  قدموت
 .ذا كانت األفعال االنفرادية تتمتع بالطبع مبميزات خاصةإ      ً      ً      منوذجا  مفيدا ، حىت وفترة سرياهناوتفسريها، 

ولكن، كما ذكر يف الفقرة .                                                     ًإن الصلة بني األفعال االنفرادية واإلغالق احلكمي واضحة متاما          ً ومضى قائال   -٣٩
 من تقريره، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن األفعال والتصرفات املتصلة باإلغالق احلكمي ال ترمي بالتحديد ٢٧

 عن أن العنصر املميز لإلغالق احلكمي                                                               ًإىل ترتيب التزام قانوين على الدولة اليت صدرت عنها تلك األفعال، فضال 
 .ال يكمن يف السلوك الذي تسلكه الدولة، بل يف الثقة اليت تتولد لدى الدولة األخرى

                                                        

  . ٤         ، الفقرة     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول ٩          املؤرخ يف    ١١١ /  ٥٤                        انظر قرار اجلمعية العامة   ) ٥ (
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             ً                                                                   ً      وقال إنه، بناء  على املالحظات اليت أعرب عنها أعضاء اللجنة يف الدورة السابقة وكذلك بناء  على  -٤٠
بشأن تعريف األفعال )  السابقة٢املادة  (١ صياغة املادة مالحظات اللجنة السادسة، بذل عناية خاصة إلعادة

وال يتعلق األمر . يتوقف على هذا التعريف مشروع املواد بأكمله ألن، ويتسم هذا التعريف بأمهية بالغة النفراديةا
 وهناك عدة عوامل.  أبعاد املوضوععرفةبتوضيح معىن مصطلح معني بقدر تعلقه بتعريف جمموعة من األفعال مل

، واآلثار القانونية الستقاللية هذه "فعل"نية الدولة اليت يصدر عنها الفعل، واستخدام لفظة : حامسة يف هذه الشأن
 سواء كانت -فتشترك يف الواقع مجيع األفعال االنفرادية . هذه األفعال" عدم تبعية "مبزيد من التحديد ل   األفعال أو

رادة ويف أهنا تصدر إلهنا تعبري انفرادي عن اأ يف -النات احلرب، إخل عإاالحتجاج، أو االعتراف، أو الوعد، أو 
)  دولة، أو عدة دول، أو اجملتمع الدويل بأكمله، أو منظمة دولية أو أكثرتسواء كان (نةمعيجلهة دولة العن 

من الناحية  ،لفة                                    ً   إمكان أن تتخذ األفعال االنفرادية أشكاال  خمتيؤدي   الولكن.  بعض اآلثار القانونيةترتيبهبدف 
 إعالن خطي أو شفوي ولكن يف شكل - مثل الوعد -             ً         فاالحتجاج، مثال ، قد يصدر: األمورالعملية، إىل تيسري 

        ً          أو أيضا  استدعاء أو تعليقهاالعالقات الدبلوماسية  ، مثل قطع"صلةاف"بأهنا وصفها تصرفات ميكن يف شكل     ً أيضا  
 .دخل يف نطاق مشروع املواداليت تنفرادية ل االفعامن األه األفعال ح هو ما إذا كانت هذوطروالسؤال امل. السفري

وهذه النية . وعليه، يوجد يف مجيع األفعال االنفرادية عنصر أساسي هو نية الدولة اليت يصدر عنها الفعل -٤١
    ً            اسيا  على الصعيد                                                ً      ذا كانت الدولة تعتزم أو ال تعتزم االرتباط قانونيا  أو سيإ              ً                هي اليت ميكن بناء  عليها حتديد ما 

                                                   ًعلى هذا النحو، فإن الفعل الذي يصدر عنها ال يكون فعال ذا مل تنصرف نية الدولة إىل االرتباط إو. الدويل
 . باملعىن املقصود ًا نفراديا

اليت كانت مستخدمة يف " إعالن" اجلديد عن لفظة ١ومن اجلدير بالذكر أنه استعاض يف مشروع املادة  -٤٢
 عن التخلي، أو االحتجاج، أو االعتراف،                                 ًفمما ال شك فيه أن الدول تعرب عموما ". فعل"بلفظة   السابقة٢املادة 

خل عن طريق إعالن خطي أو شفوي، وكان يعتقد يف بداية األمر أن هذه الكلمة تصلح كقاسم إأو الوعد، 
وبأنه قد ال تنطبق لفظة ىل األعضاء الذين يرون أن هذا النهج تقييدي بشكل مفرط إ                ًولكنه انضم أخريا . مشترك

 ومتتاز، من باب أوىل،             ًألهنا أكثر مشوال " فعل"فاختار لذلك استعمال لفظة . على بعض األفعال االنفرادية" إعالن"
 .بعدم استبعاد بعض األفعال أو التصرفات مثل التصرفات املتوخاة يف سياق الوعد

ج القانونية، اليت سيعاجلها بالطبع مبزيد من التفصيل وهناك مسألة أخرى، تناوهلا من قبل، هي مسألة النتائ -٤٣
ويف النص السابق، كانت اآلثار القانونية تقتصر على االلتزامات اليت ميكن أن تتخذها الدولة . يف مرحلة الحقة

معناها أوسع " إحداث آثار قانونية"بفعل انفرادي، ولكن تبني بعد املناقشات اليت جرت يف اللجنة أن عبارة 
 ملا استقر عليه الفقه، إذا      ًوطبقا .                                                               ًري، فال تتخذ الدولة التزامات فحسب ولكنها تؤكد احلقوق من جديد أيضا بكث

كان ال جيوز للدولة أن تفرض التزامات على الدول األخرى، فإنه جيوز هلا أن تؤكد من جديد بعض االلتزامات 
 هو حال الفعل         ًفهذا مثال . عاهداتلعامة أو قانون املاليت تقع على عاتق هذه الدول مبوجب قواعد القانون الدويل ا
فعندما تقوم الدولة بذلك فإهنا تؤكد من جديد . االنفرادي الذي حتدد به الدولة منطقتها االقتصادية اخلالصة

اتق وتدخل بعض االلتزامات اليت تقع على عاملعاهدات احلقوق اليت ختوهلا هلا قواعد القانون الدويل العامة أو قانون 
 القانونية املستقرة يف القانون الدويل ئوال يتعارض هذا املوقف، بالطبع، مع املباد. الدول األخرى يف حيز النفاذ

 pacta)ال تستطيع دولة ما أن تفرض التزامات على دولة أخرى دون موافقتها"الواردة يف أقوال مأثورة مثل 
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tertiis nec nocent prosunt) لى األغيارليس للعقد من أثر ع"و) "res inter alios acta ( ألنه ال جيوز للدولة
 .ال من األحوال، بدون موافقة هذه الدولحبالطبع أن تفرض التزامات على الدول األخرى، بأي 

 ٢لوصف األفعال االنفرادية املستخدم يف املادة " املستقل"يف مشروع املادة اجلديد كلمة  كذلك، ال ترد -٤٤
ة اليت أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة واليت يرد موجز هلا يف الفقرة يبب ردود الفعل غري املواتالسابقة، وذلك بس

 تصدر ويف رأيه مع ذلك أنه يلزم تقدمي بعض التوضيحات يف التعليق لتمييز األفعال االنفرادية اليت.  من التقرير٦٣
تبعية لفعل :      ً                          دائما  أنه ميكن وجود تبعية مزدوجةوكان من رأيه . يةمعاهدة عن األفعال االنفرادية املعن على    ً بناء 

وهذا ما دعاه إىل أن يورد مفهوم االستقالل املزدوج يف تقريره . آخر، وتبعية لقبول من يصدر له هذا الفعل
ولكن ينبغي أن . يف تعليقاهتمبشدة  عليهلجنة لملشروع اجلديد العتراض أعضاء اا، الذي مل يكرسه يف )٦(األول

 تكون تابعة املعنية ال، أن األفعال االنفرادية "املستقل"         ً                                واضح متاما ، على الرغم من عدم استعمال لفظة يكون من ال
واملسألة ال تزال مفتوحة وهو يف انتظار الرأي الغالب . بقة وال لقواعد قانونية أخرىساألفعال قانونية أخرى 
 .للجنة يف هذا الشأن

. تتصف به األفعال االنفراديةينبغي أن هي طابع عدم اللبس الذي ه تقريريف ومثة مسألة أخرى تناوهلا  -٤٥
فكما ذكر من قبل، ينبغي أن يكون تعبري الدولة عن إرادهتا بصورة ال لبس فيها، وينبغي أن ترتبط هذه املسألة بنية 

 يكن مضمون                                   ً          وجيب أن يكون التعبري عن اإلرادة واضحا ، حىت إذا مل. الدولة أكثر من ارتباطها مبضمون الفعل
للفعل قال أحد املمثلني يف اللجنة السادسة ال وجود   إذ كما،"واضح "معناها" عدم اللبس "فعبارة. الفعل كذلك

 .ية الدولة الفاعلة بوضوح إىل إحداث أثر قانوينبدون انصراف نالقانوين االنفرادي 

اليت " عالنية"ض عن كلمة ااستعفلقد ،      ً أيضا  املقترحة١فيما يتعلق بالصيغة اجلديدة للمادة و     ً  وأخريا ،  -٤٦
أن تعلم به تلك  "بعبارة يف مواجهتها  ليحدث آثاره هن تعلم باليت ينبغي أالدولة املوجه إليها الفعل ملصلحة كانت 

االنفرادي هبذا اجلهة املوجه إليها الفعل أن تعلم واملهم هو أن توضح املادة ضرورة ". الدولة أو تلك املنظمة الدولية
 هبا وبقدر                  ًىل االلتزام قانونيا إبقدر انصراف نيتها  تكون ملزمة هلادولة ال االنفرادية الصادرة عن ألفعالألن الفعل ا

 .علم الدول األخرى املعنية بصدورها

 من اتفاقية فيينا لعام ٣مث قال إنه يقترح يف التقرير قيد البحث عدم إدراج مادة مستوحاة من املادة  -٤٧
ميع فئات األفعال أي جب، مبعناها الواسعاألفعال االنفرادية ب      ً               ، خالفا  هلذه االتفاقية، يتعلقوع املواد  ألن مشر١٩٦٩

             ً                      ، وتضع تعريفا  له، ولكن دون استبعاد اتهو املعاهد ،التعاهديةمن األفعال       ًمعينا     ً نوعا  ختص االتفاقية ف. االنفرادية
.      ً أيضا أحكام هذه االتفاقية تنطبق عليها ات، ولكن اليت قداملعاهدعريف ت اليت ال ينطبق عليها األفعال األخرى

 .إدراج مادة يف مشروع املواد بشأن هذه املسألةيف رغبة أعضاء اللجنة السادسة عدم           ً وراعى أيضا  

                                                        

  .CN/A.4/486          ، الوثيقة  )         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٨      حولية   ) ٦ (
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ض بعمع إدخال  السابقة ٣ اجلديد هو، على وجه العموم، إعادة للمادة ٢         ً                ومضى قائال  إن مشروع املادة  -٤٨
ً بناء الصياغة تعديالت يف ال .  أعضاء اللجنة عند النظر يف املوضوع يف الدورة املاضية على االقتراحات املقدمة من   

ً بناء  جديد ٣                   ً            ويتضمن التقرير أيضا  مشروع مادة  ، ويطابق هذا النص ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧املادة  على    
ميكن التطبيق الدقيق ملا جاء يف االتفاقية وذكرت بعض الدول أنه . بعض التعديالتمع إضافة  السابقة ٤املادة 

ويف رأيه أنه . فيما يتعلق بأهلية ممثلي الدولة أو األشخاص اآلخرين املؤهلني للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدول
اليت                          ً                                                من املادة بدون تغيري، نظرا  للتعليقات اليت أبديت عند النظر يف تقريره الثاين و١ينبغي اإلبقاء على الفقرة 

اللجنة مشروع املواد املتعلق بقانون املعاهدات ما اعتمدت                 ً                        كانت مقاربة كثريا  للتعليقات اليت أبديت عند
 ٢وقام على العكس من ذلك بتعديل الفقرة . يف مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهداتأبديت اليت لتعليقات وا

 بالتصرف نيابة عن ١وص عليهم يف الفقرة وتوسيع نطاقها للسماح ألشخاص آخرين خالف األشخاص املنص
ويتفق هذا النص مع ذاتية األفعال االنفرادية ويبتعد عن احلكم املقابل . الدولة وااللتزام بامسها على املستوى الدويل

 كان من احملتمل،تعزيز الثقة واألمن يف العالقات الدولية، حىت إذا بضرورة  الواقع فيتعلق األمر يف.  االتفاقيةمن
ويعتقد هو من جانبه أن توسيع نطاق األشخاص املؤهلني . ةعكسيإىل آثار  احلكم أن يؤدي هذامبفهوم املخالفة، 

. ذا املوضوعمن معاجلتها هل                       ً                         يؤدي إىل تعزيز الثقة فعال ، وهو ما هتدف إليه اللجنة من شأنه أن إىل أشخاص آخرين 
، واالستعاضة عن كلمة "املعتمد"و" ممثل" من كلميت    ًبدال "     ًمؤهال "و" الشخص"ويستخدم يف هذه الفقرة كلميت 

autorizada بكلمة habilitada يف النص اإلسباين، ألهنا مل توافق عليهم اللجنة يف الدورة املاضية لألسباب ،
 . من التقرير الثالث١٠٧ و١٠٦الواردة يف الفقرتني 

ويتوخى هذا احلكم .  السابقة٥، املادة ١٩٦٩، املستمد من اتفاقية فيينا لعام ٤ويطابق مشروع املادة  -٤٩
                                                                           ً       إما أن يكون الشخص الذي يقوم بالفعل غري مؤهل لتمثيل الدولة، وإما أن يكون مؤهال  ولكنه : موقفني منفصلني

ويف مجيع هذه . ختصاصه، أو يتجاوز حدود هذا االختصاصميارس اختصاصه يف جمال خالف اجملال احملدد ال
                                  ً         ً                    ويف االتفاقية، يكون هذا التأكيد صرحيا  أو ضمنيا ، ولكن رئي يف املوضوع . أن تؤكد الفعلاحلاالت، جيوز للدولة 

               ً                                                       ً                              قيد البحث، نظرا  لذاتية األفعال االنفرادية وضرورة أن يكون التوضيح تقييديا  بالنسبة إىل بعضها، جيب أن يكون 
 .النفرادي عنهاالفعل اصدر             ً                                     التأكيد صرحيا  إلعطاء املزيد من الضمانات للدولة اليت ي

 بشأن التعبري عن الرضا، ورئي أن هذا ٦                             ً     ً               وكان التقرير الثاين يتضمن حكما  خاصا  يف مشروع املادة  -٥٠
، وأنه ال يقبل بالتايل ١٩٦٩أي باحلكم املقابل له يف اتفاقية فيينا لعام  احلكم وثيق الصلة بقانون املعاهدات،

 من التقرير باعتبار أن املادتني ١٢٥وعلى حنو ما ورد يف الفقرة . نفراديةيف سياق األفعال اال، وال مربر له، التطبيق
             ً                                                                               قد تشمالن فعال  التعبري عن الرضا، فإنه لن يكون من الضروري إدراج حكم حمدد بشأن التعبري عن اإلرادة ٤ و٣

الوقت الذي حيدث فيه الفعل                                     ً      ً                 وترتبط مسألة التعبري عن الرضا ارتباطا  وثيقا  مبولد الفعل، أي ب. أو التعبري عن الرضا
وبالعكس، يف قانون املعاهدات، الوقت الذي . آثاره القانونية وهو، يف حالة األفعال االنفرادية، وقت صدورها

                ً                وهذه املسألة قطعا  هي أكثر املسائل . تولد فيه املعاهدة أو الذي حتدث فيه آثارها هو وقت دخوهلا يف حيز النفاذ
 .تعاجلها اللجنة يف مرحلة الحقةيلزم أن وع وس      ً             تعقيدا  وأمهية يف املوض

أنه ينبغي أن يستبعد من املوضوع ألنه  يرى إنه، فالرضاوفيما يتعلق بالسكوت، الذي يرتبط بالتعبري عن  -٥١
ال و. قانونية آثارما قد يرتبه من رغم     ً        ً فعال  قانونيا ،، كما تسلم بذلك أغلبية كبرية من أعضاء اللجنةال يشكل، 
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ولكن .    ًيضا لى أحد أمهية السكوت يف التعبري عن اإلرادة وتكوين االتفاقات، وعالقته باألفعال االنفرادية أختفى ع
بصرف النظر عن اهتمام املوضوع قيد البحث باألفعال وكذلك، مل يكن             ً        ً    ن السكوت فعال  قانونيا  أو ا كسواء

فعل دون ارتباطه ب                ً         كون السكوت موضعا  لالعتبار  أن ينظره،فإنه ال ميكن، يف ، الصادرة بنية إحداث آثار قانونية
                                ً      ً                                                 فيجوز للدولة أن تقبل بسكوهتا وضعا  معينا ، وأن تتنازل عن حق معني، ولكن سيصعب عليها أن تقدم . آخر

بسلوك آخر، مبوقف أو بفعل قانوين بالضرورة يرتبط       ًأساسا  يف مجيع األحوال، رد فعل سلوكي فالسكوت،.     ًوعدا 
 .سابق

، يتناول التقرير مسألة بطالن الفعل االنفرادي، اليت ينبغي معاجلتها يف ضوء اتفاقية فيينا لعام      ًوأخريا  -٥٢
 ١٩٦٩ على أحكام اتفاقية فيينا لعام     ًإمجاال  اجلديد ٥ويعتمد مشروع املادة .  والقانون الدويل بوجه عام١٩٦٩

                      ً     ً                 أضاف يف النص اجلديد سببا  هاما  للبطالن بناء على ولكنه .  السابقة املقترحة يف التقرير الثاين٧طابق للمادة هو مو
، بشأن بطالن الفعل املخالف لقرار صادر من جملس األمن )٧(مالحظة أعرب عنها السيد دوغارد يف الدورة السابقة

وبينما جيوز جمللس األمن أن .     ً                                                                  وفقا  للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلق بصون السلم واألمن الدوليني
يتخذ قرارات بشأن تشكيل جلان حتقيق مبوجب الفصل السادس، فإن سبب البطالن هذا يتعلق فقط بالقرارات اليت 

 .يتخذها جملس األمن مبوجب الفصل السابع

 للموضوع، وسيتناول جوانبه املختلفة بالتفصيل بناء      ً عاما         ًقدم عرضا وقال يف ختام كلمته إن تقريره ي -٥٣
 .غرضذا الهلأعضاء اللجنة يف الفريق العامل الذي ستنشئه اللجنة قدمها له  اليت سيتوجيهاتالعلى 

نطوي للموضوع قيد البحث الذي ي شكر املقرر اخلاص على اجلهود اليت بذهلا لوضع هنج السيد كانديويت -٥٤
 تسمح بتحديد نطاق ستقدمي عناصر جديدةكذلك على على صعوبات كثرية بسبب تعقيده واختالف جوانبه، و

وقال إنه يشارك املقرر اخلاص يف الرأي بشأن أمهية األفعال االنفرادية يف . املوضوع وتوضيح اهلدف من الدراسة
 وضرورة تنظيم وتفسري املبادئ العامة للقانون والقواعد العرفية اليت حتكم هذا اليوميةلدبلوماسية  ااملمارسة

قلة الردود اليت وردت عن أسفه ليف هذا الصدد وأعرب . يةملسامهة يف استقرار العالقات الدولمن أجل ااملوضوع 
ملعلومات اليت ستوفرها الردود على هذا االستبيان، ال سيما بشأن اف. من الدول على االستبيان املوجه من األمانة
 .عمال املقرر اخلاص واللجنةذات أمهية حامسة ألممارسات حمددة يف جمال األفعال االنفرادية، 

 يف اتفاقية فيينا لعام الواردةه يعتقد مثل املقرر اخلاص أن القواعد املتعلقة بقانون املعاهدات وقال إن -٥٥
.      ً                                                               مصدرا  تسترشد به اللجنة يف حتليل القواعد اليت حتكم األفعال االنفرادية للدولكون  ميكن أن ت١٩٦٩

أن بالتايل وينبغي . هي األفعال القانونية الواقع جانبان لنوع واحد من األفعال يففاملعاهدات واألفعال االنفرادية 
تكون القواعد املتعلقة بالعناصر واخلصائص املشتركة جلميع فئات األفعال القانونية قابلة للتطبيق على األفعال 

أنه ميكن نقل  التوازي يعين هذاولكن ال . القانونية الثنائية واملعاهدات وكذلك على األفعال القانونية االنفرادية
فهناك اختالفات هامة ولذلك . األفعال االنفرادية للدول إىل جمموعة القواعد اليت حتكم        ًتلقائيا د االتفاقية قواع

 ".هنج متواز يتسم باملرونة"يوصي املقرر اخلاص، حبذر، باتباع 

                                                        

  .  ٢٤         ، الفقرة     ٢٥٩٥                   ، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٩٩      حولية   ) ٧ (
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ة وأضاف أن مالحظات املقرر اخلاص بشأن مسألة اإلغالق احلكمي وعالقته احملتملة باألفعال االنفرادي -٥٦
 ثرأ                          ً        ً          ً          ً                        اإلغالق احلكمي يف حد ذاته فعال  قانونيا ، انفراديا  أو ثنائيا ، ولكنه باألحرى حالة أو لال يشكف. صحيحة

 ، ويؤدي إىل نتائج معينة يفعاديةيف سياق األفعال القانونية وكذلك يف سياق األفعال المعينة يترتب يف ظروف 
فيمكن بالتايل أن يستبعد يف الوقت احلايل من . ون الدويلقانونية بني شخصني أو أكثر من أشخاص القان عالقة

 .الدراسة العامة لألفعال االنفرادية والرجوع إليه يف مرحلة الحقة للنظر يف تأثريه احملتمل يف سياقات معينة

  اجلديد، إن الصيغة اجلديدة اليت١وقال فيما يتعلق بتعريف الفعل االنفرادي كما يرد يف مشروع املادة  -٥٧
يقترحها املقرر اخلاص، وهي صيغة مبسطة القتراحاته السابقة، تعترب خطوة إىل األمام، وإن كان من املمكن بالطبع 

فينبغي أن يتضمن التعريف العناصر األساسية للفعل االنفرادي، أي تعبري أو إظهار لإلرادة . إدخال حتسينات عليها
 أكثر من أشخاص القانون الدويل عن انصراف نيتها اىل تفيد به الدولة دون حاجة إىل اللجوء إىل شخص أو

 والنية يف  من جانب واحدوللتعريف عنصران، مها التعبري عن اإلرادة. إحداث آثار قانونية على الصعيد الدويل
ويستبعد املقرر اخلاص حبق مفهوم االستقالل الذي يتسم . إحداث آثار قانونية هبذه الطريقة على الصعيد الدويل

أنظمة غموض والذي قد يعين يف نفس الوقت شيئني منفصلني، أي استبعاد األفعال االنفرادية اليت حتكمها بال
 .أخرى حمددة من بساط البحثقانونية 

فينبغي أن . اليت تصف التعبري عن اإلرادة" بصورة ال لبس فيها"                    ً           ويف رأيه أنه ميكن أيضا  حذف عبارة  -٥٨
                 ً                          ؛ فإذا كان غامضا  وال ميكن توضيحه بطرق التفسري        ً ومفهوما      ًواضحا ع األحوال يف مجييكون التعبري عن اإلرادة 

يف اتفاقية فيينا لعام " معاهدة"وال يستوجب تعريف كلمة .     ً        ً فعال  قانونيا  العتباره         ًيكون صاحلا العادية، فإنه ال 
                   ً يكون كذلك ليشكل فعال  ، ولكن من الواضح أنه ينبغي أن "بصورة ال لبس فيها"أن يكون اتفاق اإلرادتني ١٩٦٩

 .      ًاتفاقا 

                                                                                      ً           وفيما يتعلق بعلم اجلهة اليت يوجه إليها الفعل االنفرادي بالتعبري عن اإلرادة، ال يلزم هنا أيضا  اإلشارة إىل  -٥٩
وال ميكن أن تكون . اإلرادة عن "التعبري "ة                      ً    فهذا اجلانب تشمله ضمنيا  كلم. هذه املسألة يف التعريف بالتفصيل

                                                                                     ً      لظاهرة أو اليت ال يتم التعبري عنها بطريقة تصل هبا إىل اجلهة اليت تقدم إليها قيمة قانونية أيا  كانت لإلرادة غري ا
 .عنصر من عناصر التعريفمن شروط الصحة وليس بويتعلق األمر هنا بشرط . هذه القيمة

رر اخلاص لتربير القواعد  اجلديد، فإنه يوافق على املعايري اليت اختذها املق٣وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٦٠
أن و" الدول املعنية"، من األفضل أن حتذف عبارة ٢ومع ذلك، ويف الفقرة . املنصوص عليها يف فقريت هذا النص

 ألن هذه الدولة وحدها من حيث املبدأ  وبنية الدولة اليت تصدر الفعل االنفرادي العمليةباملمارسةاللجنة  تكتفي
 خالف رئيس الدولة أو احلكومة - دد التعبري عن إرادهتا، عن طريق األشخاص املؤهلنياليت حي" الدولة املعنية"هي 

 . مضمون الفعل االنفرادي- ووزير اخلارجية

 فإنه يرى أنه ميكن على األرجح أن ،ببطالن الفعل االنفرادياجلديد املتعلق  ٥وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٦١
وقد حياول املقرر . نه يلزم بيان وتنظيم أسباب البطالن مبزيد من التفصيليعترب خطوة أولية ملعاجلة املشكلة أل
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وسيلزم . اخلاص يف عمل الحق، بعد دراسة مسألة بطالن الفعل االنفرادي، حتديد شروط صحة األعمال االنفرادية
يل، وخلو الفعل يف هذا الصدد أن يتوخى املضمون املادي احملتمل للفعل، ومشروعية الفعل بالنسبة للقانون الدو

وسيسهل  . عالنية التعبري عن اإلرادة، وآثاره على الصعيد الدويلرةاإلرادة، وضروالتعبري عن ب واالنفرادي من عي
 .بعد بيان وحتديد هذه الشروط النص بطريقة مناسبة على قواعد البطالن

املوضوع الذي يتناول ها املقرر اخلاص ، فإنه ينتظر باهتمام كبري بقية التقرير الثالث اليت سيعاجل في     ًوأخريا  -٦٢
مسائل يف غاية األمهية منها شكل األفعال االنفرادية، وآثارها، وطابعها اإللزامي، وتفسريها، وتعديلها، ومدة 

املسائل ستكون أكثر تلك  بتقدميوإنه لواثق أن رؤية اللجنة بعد قيام املقرر اخلاص . سرياهنا، ووقفها، وإلغائها
 .حراز تقدم يف األعمالإيتيح هلا التعمق يف املوضوع ومناقشته بصورة مستفيضة و مما س   ًمشوال 

 أشاد بالعمل امللحوظ الذي قام به املقرر اخلاص ملعاجلة أسباب القلق اليت أعرب  تشيفوندا- السيد بامبو -٦٣
يقاع واحلركة ولكنه مل يبت  يتسم باإله الثالثوقال إن تقرير. لدول يف اللجنة السادسةو اعنها أعضاء اللجنة وممثل

يف بعض املسائل اجلوهرية مثل مسألة علم اجلهة اليت يوجه إليها الفعل االنفرادي بالتعبري عن اإلرادة، وخاصة 
 .شكل هذا العلم، ومسألة حتديد هذه اجلهة أو توسيع دائرهتا

 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢٥ جللسةا

 ٠٠/١٠ الساعة ،٢٠٠٠مايو / أيار٢٣، الثالثاءيوم 

 السيد شوساي يامادا  :الرئيس

 تشيفوندا، السيد بايينا -السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد  سوارس، السيد البحارنة، السيد تومكا،

سكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيـكا، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد غالت
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد هافنر، السيد هي�كامتو، السيد كانديويت، السيد كوسوما 

 ــــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )تابع(التقرير األول للمقرر اخلاص 

 الواردة يف التقرير األول للمقرر ٨ إىل ٥ دعا اللجنة إىل مواصلة مناقشتها بشأن مشاريع املواد الرئيس -١
 .Add.1)و (A/CN.4/506 اخلاص

 اجللسة( قال إنه يود أن يعرب عن اختالفه مع بعض املالحظات اليت أبداها السيد براونلي السيد سيما -٢
ِ      وهو على وجه اخلصوص غري متأكد من قصد السيد براونلي عندما انتقد املقرر اخلاص ألنه مل يراع  على ). ٢٦٢٤                                                                                 

. ٥النحو الواجب حمل اإلقامة االعتيادي يف قائمة العناصر اليت تربط بني الدولة والفرد والواردة يف مشروع املادة 
من وسائل اكتساب اجلنسية، فقد نوقشت هذه املسألة بشكل فإذا كان يشري إىل حمل اإلقامة االعتيادي كوسيلة 

 .مطول يف إطار موضوع اجلنسية فيما يتعلق خبالفة الدول وال مكان هلا يف إطار املناقشة احلالية

   ً  أوال ، .                   ُ       ً                                                             ومضى يقول إنه إذا ب حث جدال  حمل اإلقامة االعتيادي يف سياق احلماية الدبلوماسية، يثور سؤاالن هنا -٣
 حمل اإلقامة االعتيادي للشخص يف دولة ما احلق لتلك الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية؟ وقال إن من رأيه هل يعطي

 أو حبكم (jure soli)) حق األرض ( أنه إذا كان الشخص املعين حيمل جنسية أخرى اكتسبها حبكم قانون حمل املولد  
ائم على حسن النية، فإن الدولة اليت تتمثل صلتها الوحيدة بالفرد  أو عن طريق التجنس الق(jure sanguinis)قانون الدم 

وتكون احلالة خمتلفة إذا كان . يف حمل إقامته االعتيادي ال تكتسب مبوجب ذلك وحده احلق يف احلماية الدبلوماسية  
ما إذا كانت الدولة اليت أما السؤال الثاين، فهو . ٨                             ً                          الشخص املعين عدمي اجلنسية أو الجئا ، وهي مسألة تتناوهلا املادة 

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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يكتسب شخص طبيعي جنسيتها عن طريق قانون حمل املولد أو قانون الدم أو بالتجنس تفقد احلق يف احلماية الدبلوماسية 
ففي ظل هذه   . وأوضح أنه يبدو أن السيد براونلي يقصد أهنا تفقده   . إذا كان الفرد املعين يقيم بصورة اعتيادية يف بلد آخر  

                      ً      ً          وقال إنه يعترض اعتراضا  شديدا  على هذا  . حمل اإلقامة االعتيادي العدو الطبيعي للحماية الدبلوماسية الظروف يصبح 
، كما يعرب عن تأييده القوي للحجة اليت قدمها املقرر  )٢(الرأي الذي قد يؤدي يف أسوأ األحوال إىل إحياء شرط كالفو 

 .               ً      ً براونلي انتقادا  قاسيا   من التقرير، واليت انتقدها السيد ١١٧اخلاص يف الفقرة 

 بارع نوتيبوم          ً              ً                                                   وأضاف قائال  إنه يرى، خالفا  مرة أخرى للسيد براونلي، أن تناول املقرر اخلاص لقضية  -٤
     ً                                                                                           ونظرا  لوضع هذه القضية باعتبارها القضية املرجعية الرئيسية يف ميدان احلماية الدبلوماسية، فإنه ال ميكنه . ومناسب

حق األرض أو حق "وأشار باملناسبة إىل أنه ينبغي تعديل عبارة . ملغاالة يف التأكيد عليهااملوافقة على أنه قد مت ا
" حكم قانون حمل املولد أو حكم قانون الدم: " كاآليت١١٢الواردة يف الفقرة ) jus soli or jus sanguinis" (الدم

)jure soli or jure sanguinis.( 

يف موضوع التجنس القائم على سوء النية وعواقبه، وذلك يف ومضى حيث املقرر اخلاص على التوسع  -٥
، كما قال إنه يرحب بإجراء مناقشة إضافية بشأن الفرق بني التجنس القائم على حسن النية ٥تعليقاته على املادة 

 .والتجنس القائم على سوء النية

وأضاف ". الغالبة والفعلية"جلنسية ، ويؤيد إدراج إشارة إىل ا٦            ً                        واستطرد قائال  إنه يتفق مع فحوى املادة  -٦
 - إىل رسالة بار١٥٦ و١٥٥أما اإلشارة الواردة يف الفقرتني . ٧              ً                            أنه يوافق أيضا  على اقتراح وضعها بعد املادة 

ُ                                          فهي مضل لة إىل حد ما نظرا  إىل أنه اتضح أن ما و صف بأنه املمارسة املعاصرة يف الواليات املتحدة  ، )٣(ياكوف                    ً                ِّ       
، فإن على اللجنة أن تقرر كيف تريد ٧وفيما يتعلق باملادة . ارسة تعود إىل القرن التاسع عشرهو يف الواقع مم

 .التصدي ملسألة استخدام لغة حمايدة من ناحية نوع اجلنس

، على الرغم من أهنا تبني بوضوح التداخل بني مسؤولية الدول فيما يتعلق ٨          ً                وأردف قائال  إنه يؤيد املادة  -٧
 ١٨١يف الفقرة " احلماية"      ُ           وقد است خدمت كلمة . يت تكون يف مواجهة الكافة واحلماية الدبلوماسيةبااللتزامات ال

 .بشكل غري دقيق، األمر الذي ينبغي جتنبه يف سياق احلماية الدبلوماسية

ُ        أبلغ اللجنة بأن معظم األعضاء الذين شاركوا يف املشاورات غري الرمسية اليت ع قدت يف السيد لوكاشوك -٨                                                                    
 .يوم السابق قد أعربوا عن تأييدهم ملقترحات املقرر اخلاصال

 

                                                        

 .CN/A.4/96 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٢٠٨-٢٠٦، اجمللد الثاين، ص ١٩٥٦حولية انظر  )٢(

)٣( N. Bar-Yaacov, Dual Nationality (London, Stevens and Sons, 1961). 
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          ً                                                                                       وأضاف قائال  إنه على الرغم من أنه يأخذ عادة بآراء السيد سيما فيما يتعلق بقواعد اللغة الالتينية، فإن  -٩
 .يستخدمان عادة بالصيغة االمسية" حق الدم"و" حق األرض"مصطلحي 

ُ                                                        ا م نح اهتمام أكرب بكثري من الالزم، يف كل من التعليقات ومشاريع أما فيما يتعلق جبوهر التقرير، فرمب -١٠   
، على سبيل املثال، تتضمن ٥فاملادة . املواد ذاهتا، ملسائل خاصة باجلنسية وتتصل مبجال خمتلف من القانون الدويل

يرى أنه يكون من و". حبكم امليالد، أو األصل، أو التجنس"حماولة لتحديد الوسائل القانونية الكتساب اجلنسية 
الفرد الذي يسعى ) بصورة مشروعة(تعين الدولة اليت حيمل جنسيتها : " [...] األصح أن تستخدم الصيغة التالية

 ".إىل احلصول على احلماية

واستطرد قائال إنه على الرغم من إقراره بصلة املسائل املتعلقة باجلنسية مبوضوع احلماية الدبلوماسية  -١١
بعض هذه املسائل ذات العالقة باملوضوع، فإنه يعتقد أن موضوع احلماية الدبلوماسية معقد مبا فيه والرغبة يف حل 

الكفاية حبد ذاته ويكون من املناسب تأجيل النظر يف بعض املسائل املتعلقة باجلنسية يف انتظار إجناز مشروع املواد 
 . لنحو الذي اقترحه إذا مت تعديلها على ا٥وأضاف أنه ميكن القبول باملادة . ككل

 تستهدف قلب معيار معترف به من معايري القانون الدويل ال جيوز لدولة اجلنسية ٦ومضى يقول إن املادة  -١٢
 ُ                وي عترف بوجود بعض .     ً                                                                        ًوفقا  له أن متارس احلماية الدبلوماسية ضد دولة يكون الشخص املتضرر من رعاياها أيضا 

ومن الواضح أنه ميكن لدولة اجلنسية . ن الوقت غري مالئم بعد للقيام بذلكاألسباب إلدخال مثل هذا التغيري، غري أ
غري أن ذلك ال يعين .                                                                              ًأن متارس بعض احلماية لصاحل مواطن فيما يتعلق بدولة يكون ذلك الفرد من رعاياها أيضا 

 .     ً أيضا ٦ادة وقال إنه لذلك حيبذ تعليق النظر يف امل. ممارسة احلق يف احلماية الدبلوماسية إىل أقصى حد

 من تغيريات جوهرية للممارسة ٧          ً                                                   وأردف قائال  إنه على الرغم من وجود مربرات كافية ملا تقترحه املادة  -١٣
وأضاف . القائمة، فإن هذه التغيريات ال تأخذ يف االعتبار حقوق الدولة الثالثة اليت يتواجد على إقليمها الفرد املعين

قرة ثالثة توضح أنه حيق للدولة الثالثة أن متنح احلق يف احلماية الدبلوماسية لدولة أنه يرى أنه ينبغي تكملة املادة بف
 .واحدة فقط من دول اجلنسية

           ً       ً                                              متثل تطويرا  تدرجييا  للقانون الدويل وتسوغها املمارسة الدولية وصكوك ٨وقال يف ختام كالمه إن املادة  -١٤
 مشكلة محاية األشخاص العدميي اجلنسية والالجئني وثيقة الصلة كما أن. مثل االتفاقية األوروبية للمهام القنصلية

.     ً                                                                                       متاما  باملوضوع، إذ إن عدد األشخاص الذين يدخلون يف إطار هاتني الفئتني يبلغ عدة ماليني على نطاق العامل
لقوسني وميكن حذف العبارة الواردة ما بني ا". أو"بكلمة " أو/و"وقال إنه يرى أنه ميكن االستعاضة عن عبارة 

 .            ً                                      ِ                              املعقوفني نظرا  إىل أن اإلقامة القانونية يف الدولة املطال بة دليل كاف على وجود صلة فعلية

                                     ً                        شكر املقرر اخلاص على تقريره املوثق جيدا ، وقال إن موضوع احلماية السيد إيردوثيا ساكاسا -١٥
ٍ                                    الدبلوماسية يضع اللجنة أمام حتد  هائل يتمثل يف إعادة تأكيد صحة ممارسة  اختذت على أساسها حماكم حتكيم                              

                         ً                                                                     وحماكم أخرى وجلان خاصة كثريا  من القرارات املعقدة، ويف السعي إىل أن تعكس إجراءاهتا ليس التقليد املعمول 
                 ً                                          ً                               ً به فحسب ولكن أيضا  التطورات احلديثة مثل مركز الفرد بوصفه شخصا  من أشخاص القانون الدويل ومشاركا  
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         ٍّ                     ويتمثل حتد  آخر يف زيادة التطوير . خاصة يف ميداين حقوق اإلنسان والقانون اإلنساينيف النظام القانوين الدويل، 
 .التدرجيي للحماية الدبلوماسية، ال سيما لصاحل األشخاص العدميي اجلنسية والالجئني

 ، فإن"دولة اجلنسية" حترز بعض التقدم يف توضيح مصطلح ٥          ً                           وأضاف قائال  إنه على الرغم من أن املادة  -١٦
وقال إنه ميكن توسيع قائمة عناصر الربط حبيث تشمل روابط أخرى يعترف .                       ً         نطاقها قد يكون تقييديا  إىل حد ما

وينبغي، على وجه اخلصوص، إدخال حالة األشخاص عدميي اجلنسية . هبا القانون الدويل، كما أشار السيد براونلي
 وأوضح أن بعض املؤلفني قد رأوا أنه ميكن ألشخاص .٥، يف نطاق املادة ٨والالجئني، املشار إليها يف املادة 

آخرين، باإلضافة إىل املواطنني باملعىن الضيق للمصطلح، أن يتمتعوا بالتمثيل أو احلماية مبوجب ترتيبات خاصة من 
وعلى سبيل املثال، وباإلشارة إىل الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف . جانب دولة غري دولة جنسيتهم

، يشري أوبنهامي إىل وجود حاالت جيوز فيها أن متارس دولة ما احلماية لصاحل أفراد ال حيملون التعويضاتية قض
 .)٤(جنسيتها

            ً                                                                           واستطرد قائال  إن العوملة واهلجرة اجلماعية ظاهرتان معاصرتان تؤكدان على ضرورة اعتماد هنج عملي  -١٧
، يعترف املقرر اخلاص بأن شرط الصلة احلقيقية الذي قدمته ١١٧ويف الفقرة . فيما يتعلق باحلماية الدبلوماسية

                                                                           ُ          قد يضعف بشكل بالغ املبدأ القانوين التقليدي املتمثل يف احلماية الدبلوماسية إذا ط بق الشرط نوتيبومقضية 
       ً                                            أعدادا  كبرية من األشخاص الذين اضطروا إىل ترك بلداهنم  الدبلوماسيةاحلمايةبصرامة، حيث إنه حيرم من 

 ملراعاة حقوق وتطلعات األشخاص الذين ٥                         ً         ولذلك جيب ترك الباب مفتوحا  يف املادة . اإلقامة يف أماكن أخرىو
 وال نوتيبوموقد تطورت الظروف منذ قضية . شردوا وغادروا ديارهم وال تربطهم بدولة معينة إال صلة ضعيفة

 .ينبغي املبالغة أو التهوين من أمهيتها

، قال إن مشروع اتفاقية مسؤولية الدول عن الضرر الواقع لشخص األجانب أو ممتلكاهتم                               ٦ وفيما يتعلق باملادة     -١٨
املتعلقة ببعض املسائل املتصلة بتنازع قوانني اجلنسية         تفاقية  الا، و )٥(يف إقليمها، الذي أعده معهد احلقوق جبامعة هارفارد                   

ما أمهية كبرية يف إرساء املبدأ القائل إنه ال ميكن لدولة أن                 كان هل   ") ١٩٣٠ الهاي لعام  اتفاقية  "املشار إليها فيما بعد ب         (
                                               ً                                                    ألحد رعاياها ضد دولة حيمل ذلك الشخص جنسيتها أيضا ، وهي قاعدة مستمدة من قضية                          الدبلوماسية  احلماية متنح 

أكيد مدرسة       وبينما توجد بالت    . التعويضات       ُ                                                                                وأ عيد ذكرها يف احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية                           كانيفارو  
فكرية تؤيد عدم األخذ هبذا املبدأ، إال أن علماء القانون الدويل الرئيسيني ال يزالون يعتربونه قاعدة من قواعد القانون                                

، اليت    (Mergé) مريجي أن يكون الفقه القانوين املقرر يف قضية         Combacau ورفض كتاب آخرون مثل       . الدويل العريف    
                                                                ً                                   لفعلية أو الغالبة على املساواة يف احلقوق فيما بني الدول، قد قلبت فعال  القاعدة                           أعطت األسبقية ملبدأ اجلنسية ا      

                                                        

  .   ٥١٥   ، ص )  ١١         ، احلاشية     ٢٦١٧      اجللسة  ( Oppenheim's International Law     انظر  ) ٤ (

                                من النص اإلنكليزي، الوثيقة        ٢٣٠                    ، اجمللد الثاين، ص         ١٩٥٦    ية     حول   (  ١٦           من املادة     )  أ (                       انظر الفقرة الفرعية      ) ٥ (
A/CN.4/96 ٩        ، املرفق .(   
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 اليت ال تزال تعترب اإلطار       نوتيبوم وقال إنه على الرغم من قضية           . )٦(التقليدية، غري أهنم سلموا بأن نطاقها قد تقلص             
ويف احلاالت اليت       .  قوي، وهو أمر منطقي       املرجعي األساسي، فإن مبدأ مساواة الدول يف السيادة ما زال يتمتع بدعم                  

يثبت فيها ازدواج اجلنسية، قد يترتب على أي تطبيق عشوائي ملبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية آثار سخيفة، بل قد                         
لن تعترف أي حكومة حبق         "، فإنه      (Alexander)الكسندر          ُ                    وكما أ شري يف قضية           . يقوض هذا التطبيق سيادة الدولة         

ولذلك قد يصبح من          ]. ٢٥٣١انظر الصفحة     " [ من مواطنيها                                    ً           التدخل نيابة عن شخص تعتربه مواطنا           حكومة أخرى يف     
، قال    ١٥٨ويف الفقرة     .                                              ُ                            حبيث تأخذ يف االعتبار حاالت اجلنسية املزدوجة اليت أ ثبتت بوضوح                 ٦الضروري تعديل املادة       

بدأ رجحان الفعالية عندما تكون الروابط بني               ينبغي أن تتوخى أية حمكمة احلذر يف تطبيق م            املقرر اخلاص نفسه إنه       
ن هذا سيقوض املساواة بني دوليت اجلنسية              إ الشخص املزدوج اجلنسية ودوليت اجلنسية متكافئة إىل حد كبري، حيث                       

 إنه ال يبدو من املعقول أن      - بصورة عامة على األقل       - وأوضح أنه سيذهب إىل أبعد من ذلك ويقول             .بشكل خطري  
     ً                                                                                                        طوعا  جنسية دولة ما برفض االمتثال يف سلوكه للنظام واإلجراءات الداخلية النامجة عن ذلك                            يقوم شخص قبل    

 كقاعدة عامة، وجيب أن تأخذ يف االعتبار ما ميليه املنطق السليم                   ٦                  ُ                       وبالتايل، ال ميكن أن ت ستخدم املادة           . االختيار 
 .والضرورة العملية    

اه الصحيح بسماحها ألي دولة يكون مواطن حائز جلنسية                  ختطو خطوة يف االجت     ٧ومضى يقول إن املادة        -١٩
وكما أشار املقرر اخلاص يف            .  ضد طرف ثالث       الدبلوماسية  احلماية  مزدوجة أو جلنسيات متعددة من رعاياها أن متارس              

، يتمثل الشرط الوحيد يف هذه الظروف يف إثبات وجود صلة خاصة باجلنسية قائمة على حسن النية بني                    ١٧٠الفقرة  
 .الدولة والشخص املتضرر       

 نيابة   الدبلوماسية  احلماية               ً                                                                            ، فتقدم مثاال  على التطوير التدرجيي للقانون الدويل إذ إهنا تسمح مبمارسة                       ٨أما املادة    -٢٠
وأوضح أن السيد لوكاشوك كان على حق عندما                 .                                                    ِ                 عن االشخاص عدميي اجلنسية والالجئني املقيمني يف الدولة املطال بة               

وتعكس املادة الطابع اإلنساين للقانون             . غي أن يكون من الضروري إثبات وجود صلة مع الدولة املعنية                     قال إنه ال ينب    
 يف   الدبلوماسية   كما أن املادة تعيد تأكيد دور نظام احلماية              . الدويل الذي ال ميكن أال يكترث مبحنة هؤالء األشخاص                    

 .ائم على أساس العدل       حتقيق هدف أساسي للقانون الدويل، وهو التعايش املتحضر الق                    

امليالد، واألصل،       :  تشري إىل ثالث صالت يف إطار حتديد دولة اجلنسية، هي                     ٥ قال إن املادة       السيد غوكو    -٢١
      ُ                          ً                                        وهكذا ي رى أن املبادئ املعروفة جيدا  وهي حق األرض وحق الدم،                  ). القائم على حسن النية     (والتجنس احلقيقي     

                            ً        ً                                وقال إنه يرى أن ذلك يشكل هنجا  تقييديا  بغري ضرورة،                     . يدة املقبول هبا     باإلضافة إىل التجنس، تشكل الصالت الوح             
وميكن النظر،     .                                          ً                                                                 إذ مثة عوامل أخرى قد تربط بصورة فعالة فردا  ما بدولة معينة ومتنحه احلق يف احلماية الدبلوماسية                   

قدوا جنسيته الرمسية بسبب          ً                                                                                                مثال ، يف حالة األشخاص الذين يسعون إىل يف العودة إىل بلدهم األصلي، وهو بلد قد ف                            

                                                        

 .J. Combacau and S. Sur, Droit international public, 4th ed. (Paris, Montchrestien, 1999), ppانظر )٦(

327-328.                                                                                                                                                                        
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فقد يتجنس شخص يف بلد آخر بسبب الظروف                 : ومن األمثلة األخرى على ذلك حمل اإلقامة االعتيادي              . الظروف  
 . من تقريره   ١٥٣وأشار املقرر اخلاص إىل عوامل أخرى يف الفقرة                 . السياسية يف بلده األصلي      

غري   . ة حتديد من هم مواطنوها مبوجب قانوهنا احمللي                ومضى يقول إنه من املعترف به أن كل دولة لديها سلط                  -٢٢
      ً                            ، نظرا  إىل احتمال وجود سبب          الدبلوماسية   احلماية                                    ً                                      أنه ميكن للقانون الدويل أن يضع حدودا  لتلك السلطة يف سياق                   

ويف حني حيق لدولة اجلنسية، على النحو املعترف به يف              . وجيه لدى دول أخرى للتشكيك فيما حتدده تلك الدولة                
 لصاحل أحد رعاياها تكون دولة أخرى قد أحلقت به الضرر بطريقة غري                              الدبلوماسية   احلماية  ، أن متارس       ٣ادة  امل

              ً                                        وقد تراعي أيضا  صالت أخرى من صالت اجلنسية                 . مشروعة، فإهنا قد متتنع عن ممارسة ذلك احلق ألسباب متنوعة                  
ولذلك، فإن من غري املناسب اعتبار أن               .  على ذلك    اليت تربط الفرد هبا، إال إذا أثارت دول أخرى اعتراضات وجيهة                  

 . تستبعد غريها    ٥الصالت املذكورة يف املادة          

              ِّ          فإن طموحات مطب ب مشهور يف . مث روى حادثة ذات صلة خاصة مبشاريع املواد لديه هبا معرفة شخصية -٢٣
شكيك يف أهليته بسبب                                                         ُ              الفلبني، كان قد رشح نفسه ملنصب رئيس بلدية وفاز يف ذلك، قد أ حبطت وذلك بالت

وأيدت احملكمة العليا اعتراض . مغادرته للبلد خالل فترة اضطرابات وحصوله على مرسوم بالتجنس من بلد آخر
الوكيل العام على أهليته ورفضت دفاعه هو الذي استند إىل ضرورة التماس اللجوء أثناء فترة مضطربة يف بلده 

ُ                      نشطته التطبيبية يف االحتاد الروسي حيث س جن بتهمة سوء املمارسة وقام فيما بعد مبتابعة ممارسة أ. األصلي                                    
وهذا مثال توضيحي للسلطات التقديرية .  من حكومة الفلبني وحصل عليها الدبلوماسيةاحلمايةوطلب . واالحتيال

رط فعلى الرغم من عدم وجود أي جدل بشأن حق الدم، مت تطبيق ش. للدولة يف ممارستها للحماية الدبلوماسية
ُ     وجود اجلنسية لتقلد وظيفة عامة تطبيقا  صارما ، يف حني م نحت   على أعلى مستوى دون  الدبلوماسيةاحلماية                                   ً      ً       

ُ                      اعتراض عندما س جن الشخص املعين يف اخلارج              . 

          ً       ُ                                                  ً                 وأضاف قائال  إنه ال ي ستنتج من ذلك أن السجن يف االحتاد الروسي كان يشكل فعال  غري مشروع، أو أن  -٢٤
ُ                                                  فقد س جن ذلك الفرد بسبب سوء فهم ألنشطته وعندما سويت هذه .                   ً عاىن من أي ضرر حقا الفرد املعين قد     

غري أن الواقع أنه ظل يف السجن لعدة أشهر قبل اإلفراج عنه يف النهاية والسماح له .          ُ              املسألة، أ طلق سراح الرجل
سة احلماية الدبلوماسية بسبب الشك                               ً                  وبطبيعة احلال، ميكن التشكيك جديا  يف حق الفلبني يف ممار. بالعودة إىل بلده

ُ                        ولكن لو كان طلب الفرد احلصول على احلماية قد ر فض، لكان عليه أن يتدبر . القائم فيما يتعلق بصلة اجلنسية                                           
 هي  الدبلوماسيةاحلماية، فإن ممارسة )٧(أمره؛ وكما أشار املقرر اخلاص السابق، السيد بنونه، يف تقريره األويل

 .               ً        ً                                                 من كونه التزاما  قانونيا ، بشرط أن يتوافق ذلك مع املصاحل العليا لدولة اجلنسيةواجب أخالقي أكثر 

                                                ً                                      واستطرد قائال إنه يود، هلذه األسباب، أن يقترح، رهنا  بإدخال تغيريات من حيث الصياغة، اإلضافة  -٢٥
 أخرى باجلنسية عند ولكن شريطة أنه جيوز لدولة اجلنسية النظر يف صالت أو روابط: "[...] ٥التالية للمادة 

                                                        

 .٢، احلاشية ٢٦١٧انظر اجللسة  )٧(
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وقال إنه ". ، ما مل تثر أي دولة أو دول أخرى اعتراضات مشروعة على الصعيد الدويل الدبلوماسيةاحلمايةممارسة 
 .سيعلق على مشاريع مواد أخرى يف وقت الحق

من  ١الحظ أن احلالة اليت وصفها السيد غوكو تبدو متوافقة مع الفقرة ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٢٦
 .٧املادة 

             ً                                                                           قال إنه وفقا  للقانون الياباين، ال يفقد املواطن الياباين بامليالد جنسيته نتيجة الكتسابه جلنسية الرئيس -٢٧
 .                                           ًوتساءل عما إذا كان ذلك يصدق على الفلبني أيضا . أخرى يف اخلارج

ادعاء بشأن وقوع فعل غري  يف غياب  الدبلوماسيةاحلماية قال إنه يشك يف إمكانية ممارسة السيد تومكا -٢٨
 .           ًمشروع دوليا 

 قال إنه يتفق مع املقرر اخلاص على أن اإلجراء الذي اختذته حكومة الفلبني نيابة عن الفرد السيد غوكو -٢٩
                                                 ً             ويف معرض رده على الرئيس والسيد تومكا، قال إنه نظرا  إىل أن حكومة . ٧              ً              املعين يدخل متاما  يف نطاق املادة 

ِ                                    نذاك قد قبلت باحلجج املقدمة من حكومة الفلبني، فلم جتر  مواالة النظر يف مسألة ما إذا كان قد االحتاد الروسي آ                                                 
 .                           ً                              مت ارتكاب فعل غري مشروع دوليا  أم ال وال يف مسألة ازدواج اجلنسية

 قال إن بيان السيد غوكو يؤكد انطباعه بأنه ما زال يوجد شيء من سوء الفهم السيد غالتسكي -٣٠
وأضاف أن الغرض من املادة، كما يفهمه، هو جمرد تعريف وسائل أو أساليب اكتساب . ٥ة خبصوص املاد

                                َّ                                                     وال شك يف أن املقرر اخلاص نفسه قد عق د املسألة بإشارته إىل هذه األساليب بوصفها عوامل رابطة يف . اجلنسية
لى أساس امليالد أو األصل ويف حني أن القانون الدويل يصف منح اجلنسية ع.  من التقرير١٠٢ و١٠١الفقرتني 

         ً      ً              ً  يترك جماال  واسعا  للتفريق، تبعا  -" حقيقي"         ُ ِّ               حىت إذا ق ي د معناه بكلمة -    ً      ً                       وصفا  وافيا  ويعترف به، فإن التجنس 
وعلى . خللفية كل حالة، واليت قد تكون التبين، أو الزواج أو، على سبيل املثال، حمل اإلقامة االعتيادي والقانوين

 ٥وأضاف أنه إذا كان فهمه للغرض من املادة .  هذه العوامل أثناء عملية منح جنسيتها لفرد ماالدولة أن تنظر يف
     ً                                                                                       سليما ، فذلك يعين أن إضافة عوامل رابطة أخرى معترف هبا يف القانون الدويل لن تؤدي إال إىل إفساد هيكل 

 .املادة

، فقال إنه مييل ٥القضايا املشمولة باملادة  أشار إىل اقتراح السيد لوكاشوك بتأجيل النظر يف السيد غايا -٣١
فهل مثة أي حاجة إىل وضع معايري لتحديد ما إذا كان فرد ما حيمل جنسية معينة . إىل املضي خطوة أبعد من ذلك

بل يتمثل اهلدف يف التحقق من أن .  الدبلوماسيةاحلمايةأم ال؟ فذلك يبدو غري ضروري يف سياق املشروع املتعلق ب
                 ً                وتلعب اجلنسية دورا ، غري أنه ليس من . يت أيدت مطالبة قدمها فرد ما هلا احلق يف أن تقوم بذلكالدولة ال

 .الضروري الدخول يف العوامل اليت تثبتها

 ال تسعى، على كل حال، إىل تقدمي تغطية شاملة لقواعد القانون الدويل املتعلقة ٥          ً          وأضاف قائال  إن املادة  -٣٢
 امليالد واألصل والتجنس معايري مناسبة، ولكنها ال تراعي احتمال أن تكون الدولة يف فهي تنص على أن. باجلنسية
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ومن . ظل ظروف معينة، ومبوجب القانون الدويل، ملزمة مبنح اجلنسية ألفراد، أو باالمتناع عن القيام بذلك
 منح دولة أخرى جنسيتها  بعض األسباب اليت قد تعترض على أساسها دولة ما على٥الناحية األخرى، تقدم املادة 

. وإذا زعمت دولة أن التجنيس مل يتم حبسن نية، فإهنا تذهب بذلك إىل أن اجلنسية منحت بسوء نية. لفرد ما
وقد أشار املقرر اخلاص يف بيانه . ويكون ذلك خطوة غري عادية تتخذها الدولة، ولن يستهان بتهمة سوء النية

سية الدول فيما يتعلق بأي إحياء بارتكاهبا خطأ يف ممارسة ما تعتربه إىل مدى حسا) ٢٦١٧اجللسة (االستهاليل 
 .احلق يف منح اجلنسية لألفراد:    ً                        حقا  من حقوقها السيادية، وهو

، نوتيبومولذلك، يكون من املستصوب اتباع الطريق اآلمن الذي اتبعته حمكمة العدل الدولية يف قضية  -٣٣
أما مسألة ما إذا كان فرد معني حيمل جنسية .  يف منح اجلنسية لألفرادوافتراض أن الدول حرة، من حيث املبدأ،

ووفقا . دولة معينة أم ال، فهي مسألة تتعلق بتطبيق تشريعات تلك الدولة ومن األفضل تركها لقرار الدولة ذاهتا
بت يف ذلك، ، تتمثل طريقة تناول شرط اجلنسية يف السماح لدول أخرى، إذا رغنوتيبومللحكم الصادر يف قضية 

وهذا احلل مماثل لذلك الذي اقترحه السيد . باالعتراض على وجود صلة فعالة بني دولة والفرد الذي من رعاياها
غري أنه يرى أنه ينبغي اإلبقاء على اجلنسية . االستعاضة عن اجلنسية بالفعالية: ، وهو)٢٦٢٤اجللسة (براونلي 

ولن يؤدي االفتقار إىل الفعالية إال إىل .    ّ                 ِ   تقي مها الدولة املطال بةكشرط، وينبغي، من حيث املبدأ، أن تكون مسألة
 .منح الدول األخرى حق االعتراض على املطالبة

            ً                                                                          واستطرد قائال  إنه صحيح، كما أشار املقرر اخلاص، أن ممارسة الدول ال تتضمن إال أمثلة قليلة على  -٣٤
أقل حىت من ذلك يف حالة الدول اليت تعترض على الطريقة غري أن األمثلة .           ُ                     اعتراضات ق دمت على فعالية اجلنسية
إذ ينبغي :                  ّ                              ً     ًوعدد احلاالت اليت تبي ن هذا االعتراض أو ذاك ليس أمرا  حامسا . اليت قامت هبا دولة أخرى مبنح اجلنسية

 .ب لالعتراض                             ُ   َّ                                                        التحقق مما إذا كانت الدول اليت ت قد م إليها مطالبة ما ترى أنه حيق هلا استخدام عدم الفعالية كسب

ومضى يقول إنه إذا أرادت اللجنة أن تبقي على معيار الفعالية، يكون عليها أن تضع بعض القيود لكي  -٣٥
وينبغي أن تنظر فيما إذا كان ميكن ألي دولة أخرى أن تعترض على االفتقار إىل الفعالية يف جنسية .           ًجتعله عمليا 

الروابط هي اليت هلا وحدها الدفع بعدم وجود روابط حقيقية مع فرد ما، أم إذا كانت الدولة اليت لديها أوثق 
 من تقريره إىل أن بعض مقتطفات احلكم ١٠٩وأضاف أن املقرر اخلاص أشار، حبق، يف الفقرة .             ِ  الدولة املطال بة

 وحدها  أي فكرة أن الدولة اليت لديها الروابط األكثر أمهية هي- تؤيد وجود معيار نسيب نوتيبومالصادر يف قضية 
غري أنه توجد مقطتفات أخرى من .                                                                ِ   اليت ميكنها االعتراض على عدم وجود صلة حقيقية بني الفرد والدولة املطال بة

 .احلكم يوصف فيها معيار الفعالية أو الصلة احلقيقية بطريقة أعم بكثري

 العدل الدولية  تتعلق بشركة وليس بفرد، ومع ذلك أشارت حمكمةشركة برشلونةوأردف قائال إن قضية  -٣٦
نظرت فيما إذا كان ينطبق فيما فإهنا وعلى الرغم من أن احملكمة مل تؤيد ذلك املعيار، . نوتيبومفيها إىل معيار 

 مل تقارن بني هذه الروابط لكنها . وكنداشركة برشلونةوجد روابط كافية ما بني ت إىل أنه وخلصتيتعلق بكندا 
اليت كانت الشركة املالكة ألسهم شركة ت الفرعية تعمل، أو مع بلجيكا سبانيا حيث كانت الشركاإوالروابط مع 

 .برشلونة تعترب من رعاياها
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ومضى يقول إنه باإلضافة إىل الدعم املقدم من هذه األحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية، يبدو أن                                        -٣٧
 تستند إىل فكرة أن دولة اجلنسية           الدبلوماسية   ايةاحلم  وأوضح أن    .              ُ   َّ      ً                                 املعيار املطلق ي فض ل أيضا  ألسباب تتعلق بالسياسات           

                      ً                             وليست هذه احلماية نظاما  يستهدف السماح               . تتأثر بصورة خاصة بالضرر الذي يلحق أو من احملتمل أن يلحق بالفرد                  
للدول بالدفاع عن مطالبات نيابة عن األفراد، على الرغم من إمكانية استخدامها حلماية حقوق اإلنسان، وال سيما                               

أما عدم وجود صلة حقيقية فهو اعتراض ميكن أن تثريه دولة ما إذا ما رغبت يف ذلك،                    .  لرعايا الدولة      اإلنسان  وقحق
ويف حالة عدم وجود صلة حقيقية، ال تتأثر دولة             . بصرف النظر عما إذا كانت توجد صلة أوثق مع تلك الدولة ذاهتا                  

، وبصورة حمددة إىل        نوتيبومإىل احلكم الصادر يف قضية         وذلك يعين الرجوع       . اجلنسية بصورة خاصة يف هذا الصدد       
واجلنسية عندما متنحها دولة ما، فإهنا ختول لتلك               : " من تقريره  ١٠٦العبارات اليت اقتبسها املقرر اخلاص يف الفقرة             

اليت    ك الدولة   مع تل  الدولة فقط ممارسة محايتها باملقارنة مع أي دولة أخرى، إذا شكلت ترمجة إىل لغة القانون للرابطة                         
 .]٢٣انظر الصفحة    " [هاأصبح الفرد مبوجبها من مواطني      

، قال إنه قد توجد بدائل للجنسية ينبغي مراعاهتا يف ظل ظروف خاصة، وإن حالة                      ٨وفيما يتعلق باملادة     -٣٨
ما إذا كان       ومن الضروري النظر في       . الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية هي بالتأكيد حالة يستحق النظر فيها بعناية                     

                       ً           غري أن اللجنة تذهب بعيدا  يف         . من املمكن إجراء مقارنة مع اجلنسية إذا كان األمر ينطوي على حمل اإلقامة االعتيادي                
                                       ً                                                       ً                                  حالة قبول ممارسة احلماية الدبلوماسية نظرا  إىل أن الالجئ أو الشخص عدمي اجلنسية يكون عادة قد تكبد ضررا  من                               

ويتعلق األمر إىل حد أكرب حبماية حقوق اإلنسان                  . تمل أن تتدخل تلك الدولة         جانب دولة اإلقامة، وليس من احمل          
 .وحماولة معرفة ما إذا كان حيق لدول غري دولة اإلقامة أن تقدم مطالبة                   

  حقوق   من أجل محاية    الدبلوماسية  احلماية   أشار إىل تعليق السيد غايا بشأن إمكانية استخدام             السيد كامتو  -٣٩
                                 ً                      ً                                                             عما إذا كان الفعل غري املشروع دوليا  ميكن وحده أن يكون حمركا  للحماية الدبلوماسية، وما إذا                                ، وتساءل    اإلنسان  

 .                                           ً                 ً                            كان فعل من احملتمل فقط أن يكون غري مشروع دوليا  ميكن أن يكون حمركا  هلا                         

ي الربط بني    وأوضح أنه هو نفسه يرى أنه ينبغ         .  قال إنه يوجد انقسام يف اآلراء بشأن هذه النقطة            السيد غايا  -٤٠
                                      ً                       ً                                                                    احلماية الدبلوماسية وفعل غري مشروع دوليا ، غري أنه ميكن النظر أيضا  يف اختاذ إجراءات وقائية ملنع حدوث فعل غري                              

 .                                                                              ً                          ويعتقد آخرون أنه ال ميكن ممارسة احلماية الدبلوماسية إال بعد وقوع فعل غري مشروع دوليا                           . مشروع  

.  وتنص على تعريف املواطن، وليس دولة اجلنسية           ٣قة الصلة باملادة      وثي ٥ قال إن املادة      السيد إيكونوميدس     -٤١
ويكفي فقط معيار واحد من          .  مناسبة ومقبولة بصورة عامة      - امليالد أو األصل أو التجنس          -وإن معايري منح اجلنسية      

م بشكل اعتيادي يف        هذه املعايري إلثبات وجود صلة فعلية بني دولة اجلنسية ومواطنها، حىت إذا كان هذا املواطن يقي                            
 من التقرير من أن شرط الصلة احلقيقية الذي قدم احلكم                   ١١٧وأضاف أنه ال يتفق مع ما جاء يف الفقرة                 . دولة أخرى   

بل على العكس       .  الدبلوماسية   احلماية   يضعف بشكل بالغ املبدأ القانوين التقليدي املتمثل يف             نوتيبومالصادر يف قضية      
                                                               ً                                         جنسية دولة ما، على أساس أحد املعايري قيد النظر، يكون اجملال مفتوحا  ملمارسة تلك                             من ذلك، فما دام الفرد حيمل           

 .الدولة للحماية الدبلوماسية       
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 إىل عدم االعتراف باجلنسية يف حالة التجنس              ١٠٤            ً                                                 واستطرد قائال  إن املقرر اخلاص قد أشار يف الفقرة                   -٤٢
ذ يف االعتبار، فيما يبدو، حالة خالفة الدول، وهو نظام مينح                  ويف حني أن هذا التعليق مناسب، فإنه ال يأخ             . القسري  

الدولة اخللف احلق يف منح جنسيتها مجلة وبطريقة مشولية، ال سيما لألشخاص الذين حيملون جنسية الدولة السلف                        
ه يف   وهذا استثناء هام لقاعدة التجنس الطوعي معترف ب               . ويقيمون بشكل اعتيادي يف إقليم الدولة موضع اخلالفة               

 .القانون الدويل    

، على األقل يف       )املطلوب محايته     (objet de la protectionومضى يقول إنه ينبغي جتنب استخدام عبارة             -٤٣
؛   "القائم على حسن النية      "كما يوجد لبس يف اإلشارة إىل التجنس احلقيقي                 . الصيغة الفرنسية بسبب دالالهتا السلبية       

 ".الصحيح   "ومن األفضل استخدام تعبري التجنس          

اتفاقية   ويتمثل املعيار الرئيسي يف هذه األمور يف          .                                        ً       ً         ، املتعلقة بازدواج اجلنسية، فتمثل ابتكارا  رئيسيا          ٦أما املادة    -٤٤
 لشخص من رعاياها ضد دولة حيمل                الدبلوماسية  احلماية  ، اليت تنص على أنه ال جيوز لدولة أن متنح                 ١٩٣٠الهاي لعام     

  احلماية  ، فتمنح دولة جنسية الفرد األكثر فعالية أو الغالبة احلق يف ممارسة                 ٦أما املادة   .                       ً       هذا الشخص جنسيتها أيضا        
فهل يوجد ما يربر التعديل الرئيسي الذي يقترحه املقرر اخلاص؟ وقال إنه يتفق مع                          .  ضد دولة أخرى      الدبلوماسية  

، يتعارض ذلك مع مبدأ املساواة يف               ً  أوال   . السيد إيردوثيا ساكاسا والسيد لوكاشوك على أنه ال يوجد ما يربر ذلك                     
السيادة بني الدول ويسمح بالتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة املدعى عليها فيما يتصل بشخص هو من الناحية                                   

.       ً                                                                      ً                       وثانيا ، يكون من الصعب التمييز بني اجلنسية الغالبة، أو غري الغالبة، أو األقل غلبة                        . القانونية أحد مواطين تلك الدولة         
   الدبلوماسية   احلماية    ً                                                                                                      ثا ، تندر احلاالت اليت تقدم فيها دولة جنسية مطالبة ضد دولة جنسية أخرى يف سياق ممارسة                          وثال

     ً                         ً           وأخريا ، متنح اجلنسية املزدوجة عددا  من        . لصاحل شخص حيمل جنسية مزدوجة، وتتسم هذه احلاالت بأهنا متباعدة               
       ً     ئ أيضا ؟    فلما ال يعانون من أحد املساو         . االمتيازات حلامليها    

 اليت تسمح لدولة       ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لعام      ٥            ً     ً                             متثل ابتكارا  أيضا  باملقارنة مع املادة          ٧وأضاف أن املادة       -٤٥
 نيابة عن     الدبلوماسية  احلماية   أنه جيوز لدولة اجلنسية أن متارس             ٧وحتدد املادة      . ثالثة بتطبيق نظرية اجلنسية الغالبة   

واالبتكار هنا مقبول إذ إنه ينطوي على عالقة              . نسيات متعددة ضد دولة ثالثة        مواطن حيمل جنسية مزدوجة أو ج      
                                                                                            ً                                            قانونية طبيعية بني دولة جنسية تعمل لصاحل أحد رعاياها ودولة ثالثة ينسب إليها فعل غري مشروع دوليا  ارتكب ضد                                   

                         ً         لوماسية مشتركة مقبول أيضا  ما      وباملثل، فإن مفهوم أن متارس دولتان أو أكثر من دول اجلنسية محاية دب             . ذلك املواطن   
غري أنه ينبغي وضع الترتيبات        . دامت هاتان الدولتان أو هذه الدول ال تطبق مبدأ اقتصار اجلنسية على دولة واحدة                       

 أن تقوم دولتا اجلنسية مبمارسة احلماية الدبلوماسية يف آن واحد ولكن                       إلمكانية   أو يف التعليق،      ٧الالزمة، إما يف املادة         
ويف هذه احلالة، جيب أن تتمكن الدولة الثالثة              . نفصل ضد دولة ثالثة نيابة عن مواطن حيمل جنسية مزدوجة         بشكل م

 .تني ب      ِ  املطال  تنيحدى الدول    إ دعوى    إسقاط  تطبق مبدأ اجلنسية الغالبة بغية      أي أن    من استخدام احلل التقليدي،        

 بغية االستفادة من احلماية الدبلوماسية جيب أن         ه ولكن  ،٨وقال إنه يوافق على األفكار العامة الواردة يف املادة              -٤٦
مخس    � بصورة قانونية لفترة حمددة من الزمن          يكونوا قد أقاموا       حق اللجوء قبل ذلك وأن          ُ      م نحوا  يكون الالجئون قد      

 .٨ ذا صلة يف سياق املادة                              ً        بني قوسني معقوفني معيارا        املذكورة    الصلة الفعلية   وليست  .                   ً      سنوات على األقل مثال       
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 شكر املقرر اخلاص على املعلومات املفيدة اليت قدمها يف تقريره، واليت ستساعد اللجنة بالتأكيد                           السيد ممتاز   -٤٧
منح                                                           ُ             مشاكل رئيسية، مع أنه ينبغي التمييز بوضوح بني اجلنسية اليت ت             ٥ وال تثري املادة   .       ً    خاليف جدا     على حتديد موضوع     

يف  قال إنه    و . منح بالتجنس                                           ُ           ب التشريعات احمللية القائمة، واجلنسية اليت ت            حق األرض وحق الدم مبوج        كم  ، حب         ًتلقائيا 
إنه يصعب عليه قبول الرأي         ف احلالة األوىل، ال ميكن االعتراض على غياب صلة فعلية بني الفرد ودولة اجلنسية، ولذلك                           

 عدد معني من احلاالت،         نه يف  أصحيح   .  من التقرير  ١١٢ يف الفقرة     الوارد ذكرهم     املعاكس الذي أعرب عنه الكتاب            
وهلذا السبب     . يؤدي غياب هذه الصلة إىل انعدام األثر العملي للجنسية املمنوحة على أساس حق األرض وحق الدم                                 

 إىل                    ً         حبكم حق األرض طلبا                                                                 ُ                                           يشترط عدد من الدول يف تشريعات حديثة أن يقدم الفرد الذي م نحت له اجلنسية                               ، بالذات  
أما   . شروط معينة، مبا فيها وجود صلة فعلية      ل ه، وخيضع هذا التثبيت يف بعض احلاالت         السلطات املختصة بتثبيت جنسيت    

 وال ميكن احلديث عن حسن النية إال        . وجود صلة فعلية بني الفرد والدولة املاحنة للجنسية        فال بد من  يف حالة التجنس،     
 .على أساس سوء النية      الطعن يف التجنيس      يف هذا السياق، أو باألحرى ميكن           

مبناقشته     الفكرية   ألمانته  وأعرب عن امتنانه للمقرر اخلاص              .  تثري بعض الصعوبات      ٦ إن املادة              ً    ردف قائال     أ و -٤٨
وتكشف جهود التدوين املشمولة بالدراسة االستقصائية عن وجود اجتاه                     . للمدرستني الفكريتني بشأن ازدواج اجلنسية             

ويوجد انقسام بالغ يف        .  املواطنني املزدوجي اجلنسية      عدم مسؤولية الدول عن مطالبات        واضح حنو األخذ بقاعدة      
  ١٤٥الكتاب املعاصرين املشهورين املذكورين يف الفقرة              من                                                     ً                الكتابات املتعلقة هبذه القضية، على الرغم من أن كثريا                 

أي  ن   ع احملاكم     أحكام   تكشف   كما ال    .  أن احلماية الدبلوماسية تنطبق على حاالت ازدواج اجلنسية                 يرون  من التقرير   
 .توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة         

الواليات املتحدة       -يران   إ حمكمة مطالبات      أنشأهتا  إىل السوابق اليت           ً   مرارا   أشار ومضى يقول إن املقرر اخلاص        -٤٩
 معاملة هذه     ينبغي غري أنه     . اليت نظرت يف عدد هائل من قضايا ازدواج اجلنسية وأيدت بوضوح مبدأ اجلنسية الغالبة                              

يف واقع األمر إعالنات صادرة             هي    ، ١٤٨ يف الفقرة     املذكورة    ، ١٩٨١لعام    اجلزائر مدينة   إعالنات    و . ق حبذر   السواب
 الدميقراطية الشعبية بشأن تسوية املطالبات املقدمة من حكومة الواليات املتحدة               يةمهورية اجلزائر   اجل عن حكومة  

تسوية منازعات قانونية بني مواطين الواليات            هو  اإلعالنات    من  والغرض  . )٨(سالمية إل وحكومة مجهورية إيران ا    
، وهي    إصفهانيان    قضية   ذلك احملكمة ذاهتا يف حكمها الصادر يف                    وقد ذكرت      .  اإلسالمية  إيران  مجهورية   املتحدة و   

 . اجلنسية الغالبة   أ استندت إىل مبد      كثرية األوىل بني دعاوى      

-مطالبات إيران       حملكمة    أي املؤسسي الغريب     الر  إىل  ١٤٨يف الفقرة    وأوضح أن املقرر اخلاص قد أشار              -٥٠
 ممارسة منطية للحماية       تليس  يرد فيه بأهنا     إصفهانيان  الواليات املتحدة واستشهد مبقطع من احلكم الصادر يف قضية                  

  حكومة  من إعالن     الثالثة   من املادة   ٣وميكن التعمق يف حتليل املشكلة عن طريق النظر يف الفقرة                  . الدبلوماسية للمواطنني     
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية بشأن تسوية املطالبات املقدمة من حكومة الواليات املتحدة األمريكية                      

ة إذا جتاوز مبلغ املطالبات          ـرة إىل احملكم      ـ اليت تنص على أنه جيوز للفرد أن يلجأ مباش              ومجهورية إيران اإلسالمية،       

                                                        

 .ILM, vol. XX, No. 1 (January 1981), p. 223انظر  )٨(
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در باملالحظة أن       جي و. )٩(إصفهانيان   قضية  كما كان احلال يف           � دوالر من دوالرات الواليات املتحدة                ٢٥٠ ٠٠٠
شروط مؤاتية للغاية، يف شركة تابعة          يف ظل   ،                     ً      ، من أن يصبح مسامها       اإليرانية جنسيته  بفضل   متكن،   قد   السيد إصفهانيان      

 .للواليات املتحدة تعمل يف إيران         

     ً  فعال   ما إذا كانت إيران قد ارتكبت            ع  السؤال ت  عدة مرا    الواليات املتحدة       �مطالبات إيران       رح يف حمكمة         ُوط  -٥١
وقد أثريت هذه       . األمريكية  علم أهنم حيملون اجلنسية       أن ت  عندما صادرت ممتلكات مواطنيها دون                          ً    غري مشروع دوليا     

أن    اإليرانيني  ، ال حيق إال للمواطنني          اإليراين  إىل أنه مبوجب القانون         وأضاف أنه يود أن يشري             . املسألة يف قضايا أخرى        
 اإليرانية  من جنسيتهم  ة كبري استفادة  وبعبارة أخرى، استفاد األشخاص الذين حيملون جنسية مزدوجة                .  عقارات   اميلكو 

 . عقارات وأسهم       للحصول على    

الثالثة   ، حتدد املادة       من دوالرات الواليات املتحدة            دوالر   ٢٥٠ ٠٠٠ تقل عن  وفيما يتعلق باملطالبات اليت ال            -٥٢
  التماثل ويف هذه احلاالت، تكون أوجه             .  قضية مواطنها   تتبىن ز لدولة اجلنسية يف هذه احلاالت أن               أنه جيو   من اإلعالن  
املفضل زيادة تطوير الفقه القانوين الذي أرسته                  وبالتايل، قد يكون من           . واحلماية الدبلوماسية     هذا اإلجراء      أكرب بني    

 دوالر من دوالرات        ٢٥٠ ٠٠٠لغ اليت تقل عن       الواليات املتحدة خاصة على أساس املبا            �حمكمة مطالبات إيران        
 .الواليات املتحدة فيما يتعلق باملطالبات املقدمة من دولة أو دول املواطن املعين                   

وأشار     .  الواليات املتحدة باملوضوع       �مبدى صلة فقه حمكمة مطالبات إيران            فيما يتعلق     ًا لديه شك   أن   وأضاف    -٥٣
إيردوثيا  اط اليت أثارها السيد           قى مع القانون الدويل العريف، وأعرب عن تأييده للن                    ال تتمش   ٦يف هذا الصدد إىل أن املادة              

 .السيد لوكاشوك بشأن هذه املسألة           و إيكونوميدس    والسيد    ساكاسا  

ويتمثل املثلب الوحيد يف أن        .  موضع ترحيب   ٨وإن املادة      متضي يف االجتاه السليم         ٧ إن املادة              ً    وأردف قائال      -٥٤
 يوافق على احلجة اليت        وأضاف أنه    .  حد ما يف األساس الذي يقوم عليه نظام احلماية الدبلوماسية                تشكك إىل     ٨املادة  

 .١٧٨قدمها املقرر اخلاص يف الفقرة           

أن تتعهد كل دولة        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنص على                      ٢، أشار إىل أن املادة                  ً وأخريا   -٥٥
وغين عن      . ف هبا يف هذا الصك وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها                         طرف باحترام احلقوق املعتر      

 . الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية                         ً       ذلك يشمل أيضا       القول إن  

مبعناه املفهوم يف لغة       "  الدبلوماسية   احلماية  " إىل وصف مصطلح        ١قال إنه يف حني ترمي املادة           السيد هي   -٥٦
 نيابة عن   الدبلوماسية  احلماية   على أساس افتراض أن لدولة اجلنسية احلق يف أن متارس               ٣قوم املادة    القانون الدويل، وت    

 تبسط املبدأ القائل بأن الصلة اخلاصة           ٥                                     ً                                                       املواطن املتضرر بسبب فعل غري مشروع دوليا  ارتكبته دولة أخرى، فإن املادة                          
ومن املعترف به أنه حيق لكل دولة أن حتدد مبوجب                   . لدولة  باجلنسية هي اليت متثل األساس للحق يف احلماية من جانب ا                 

                                                        

)٩( Ibid., p. 231. 
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وميثل امليالد واألصل     . غري أنه على الدول أن متتثل للمعايري الدولية يف جمال منح اجلنسية                . قوانينها هي من هم رعاياها        
صلة حقيقية  والتجنس الروابط املقبولة بصورة عامة يف إطار القانون الدويل، ولكن يف حالة التجنس، جيب وجود                               

                                                                                     ً                                                      وفعلية بني الدولة والفرد، وذلك ليس يف حالة اجلنسية املزدوجة أو تعدد اجلنسيات فحسب، بل أيضا  يف احلاالت اليت                                          
 قد مت      الدبلوماسية   احلماية  وينبغي أن يكون منح اجلنسية املعترف هبا ألغراض            . حيمل فيها املواطن جنسية واحدة فقط        

 . هو استنتاج منطقي وحيظى بتأييد واسع النطاق           ١٢٠ الوراد يف الفقرة       ولذلك، فإن االستنتاج         . حبسن نية 

 من  ٩٤فبعد أن أشارت الفقرة         . ٥            ً                        ُ                                               واستدرك قائال  إنه ال يزال من املمكن أن ت طرح أسئلة فيما يتصل باملادة                     -٥٧
، فإهنا      املضار والدولة      ن حق الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية يقوم على رابطة اجلنسية بني الفرد                       التقرير إىل أ     

 مطالبات األفراد من غري      تتبىن ، جيوز للدولة أال متنح محايتها أو        "الظروف االستثنائية   "ما عدا يف     نهعلى أ   أكدت  
األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني            " الظروف االستثنائية   "   ً                          أوال ، هل ميكن أن تشمل          .  وذلك يثري سؤالني      .رعاياها   

  احلماية                                   ً                                          إليهم؟ وقال إنه ال يعتقد ذلك نظرا  إىل أنه ال جيوز ممارسة                       الدبلوماسية   احلماية قدمي    على ت  ٨الذين تنص املادة    
ُ                                 وثانيا ، هل ميكن أن  متنح دولة، مبوجب اتفاق            .        ً                                                           إال بناء  على السلطة التقديرية للدولة نيابة عن رعاياها            الدبلوماسية              ً      

 تلك الدولة؟ وال ميكن اإلجابة على هذا السؤال دون             دويل، احلق يف متثيل دولة أخرى والتصرف نيابة عن مواطين          
 .ومثة حاجة لتوضيح هاتني املسألتني      . االضطالع مبزيد من الدراسة       

          ً                                                                             ً                                           وأردف قائال  إنه يوجد سؤال آخر هو ما إذا كان مضمون احلماية الدبلوماسية ينبغي أن يشمل أشكاال  أخرى                                       -٥٨
وأوضح أنه قد قدمت         .  املتعلقة باستعمال القوة   ٢جري حذف املادة                                  ً                    من احلماية خبالف املطالبات، نظرا  إىل أنه سي          

                                                                        ً                                                                حجة مفادها أن احلماية الدبلوماسية، حبكم طبيعتها، هي إجراء دويل يشكل التماسا  من دولة إىل دولة أخرى لتأدية                                    
  َّ                          ألو يل أن الدولة حتتفظ                      ً                                            وقد أكد أيضا  املقرر اخلاص السابق يف تقريره ا               . االلتزامات املترتبة على إحدامها جتاه األخرى           

من حيث املبدأ حبق اختيار الوسائل اليت تلجأ إليها للدفاع عن مواطنيها، ولكنها ال تستطيع اللجوء إىل التهديد                                 
وهكذا، فإن مسألة ما إذا كانت أشكال أخرى                .                               ً                                               باستعمال القوة أو استعماهلا فعال  يف ممارستها للحماية الدبلوماسية                 

 .                              ً                    كون متاحة هي مسألة تستحق مزيدا  من النظر           من احلماية ميكن أن ت     

 املبدأ القائل إنه يف حاالت ازدواج اجلنسية، حيق للدولة اليت يرتبط هبا األجنيب بصالت                             ٦وتتضمن املادة     -٥٩
وعلى الرغم من انقسام اآلراء بشأن هذه املسألة، فإن                 . قانونية أو صالت أخرى أقوى أن متارس احلق يف تقدمي املطالبة                 

 هي    ٦والكلمات الرئيسية يف املادة           . رأي الراجح يؤيد مبدأ اجلنسية الغالبة يف املسائل املنطوية على ازدواج اجلنسية                   ال
 -يران    إكمة مطالبات      عدد من العوامل املقتبسة من الفقه القانوين حمل           ١٥٣، ويرد يف الفقرة       "الغالبة أو الفعلية    "اجلنسية  

ومن شأن    . يع هذه العوامل عند حتديد مدى فعالية صلة الفرد بدولة اجلنسية              وميكن مراعاة مج    . الواليات املتحدة    
، وعلى احملكمة أن تتوخى احلذر عند تطبيق مبدأ              ٦توضيح هذه العوامل أن يساهم مسامهة رئيسية يف تنفيذ املادة             

 .الصعبة بطريقة مرضية   اجلنسية الغالبة عن طريق املوازنة بني مجيع العوامل ذات الصلة بغية تسوية هذه املسألة                 

 ليست موضع نزاع من حيث املبدأ، ولكن يكون من األفضل ذكر قضية                         ٧ من املادة    ٢وأضاف أن الفقرة         -٦٠
 كما عرضها املقرر اخلاص عملية من عمليات التطوير التدرجيي للقانون، وليس                           ٨وتشكل املادة    . حمددة تؤيد تطبيقها    

وعلى الرغم من أن معاهدات           .  كقاعدة عامة على املواطنني        الدبلوماسية   ية احلما  وتقتصر  . من عمليات تدوين القانون      
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ة   احلماي   متنح األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني بعض احلماية، فليس يف نية معظم الدول أن متنح                            اإلنسان  حقوق 
       ً                  ما فعال  غري مشروع        ويؤكد عدد من األحكام القضائية على أنه ال ميكن أن ترتكب دولة             .  هلاتني الفئتني الدبلوماسية  

وتوضح   .      ً                                                                                                              دوليا  ضد شخص عدمي اجلنسية، وبالتايل فليست أي دولة خمولة أن تتدخل أو أن تقدم مطالبة نيابة عنه                           
االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني أن مسألة وثائق السفر ال ختول حاملها بأي حال احلصول على محاية السلطات                        

أما االتفاقية بشأن خفض        . در للوثائق، كما أهنا ال متنح هذه السلطات احلق يف احلماية                       الدبلوماسية والقنصلية للبلد املص        
وعلى الرغم من التطورات اليت شهدهتا السنوات                  . حاالت انعدام اجلنسية، فلم تشر إىل موضوع احلماية على اإلطالق                    

 احلماية  ألوان قد آن بعد لتناول مسألة         األخرية فيما يتعلق حبماية الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية، ال يبدو أن ا                   

 . هلؤالء األشخاص      الدبلوماسية  

                     ً                 الفعل غري املشروع دوليا ، ورابطة         : الدبلوماسية   احلماية   أشار إىل وجود عنصرين حيركان           السيد كامتو  -٦١
لبحث، من                            ً     ً                                                                                   وقال إنه لذلك يفهم فهما  تاما  أن ينطلق املقرر اخلاص، يف عمل ينطوي على قدر هائل من ا                                . اجلنسية

ولكن ليس     .  والدولة اليت متارس هذه احلماية            الدبلوماسية   احلماية   رابطة اجلنسية اليت ال بد من وجودها بني املستفيد من              
، يف مسألة اجلنسية أو أن تبحث أساليب             الدبلوماسية   احلماية  من شأن اللجنة أن تنظر، يف إطار تدوين موضوع             

وينبغي أن تترك املسألة للدول، إذ إن هذا             .  مع آراء السيد غايا يف هذا الصدد                              ً     وقال إنه يتفق متاما      . اكتساب اجلنسية   
 .        ِّ                                                                             األمر ينظ مه التشريع الوطين، ومن الواضح أن مبدأ سيادة الدول ينطبق هنا                   

وإذا كان ينبغي      . ، ويف حالة اإلبقاء عليها، فبأي شكل            ٥وأعرب عن تردده فيما يتعلق باإلبقاء على املادة                -٦٢
 ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية لألشخاص الطبيعيني، فإن                       : " هبا، فقد يعاد صياغتها على النحو التايل                 االحتفاظ 

وبذلك، يترك للتشريع الوطين مهمة              ".  أو يكون قد اكتسبها        جنسيتها حيمل الشخص       تعين الدولة اليت       �دولة اجلنسية  �
         ً                      ً                        عترب مرضيا  للوهلة األوىل فقط، نظرا  إىل أن ذلك              غري أن ذلك ي   . شرح كيف ميكن للفرد أن يكتسب تلك اجلنسية           

وأوضح أن     . التعريف ال يغطي بالكامل الفرضيات األخرى املقدمة، خاصة تلك اليت قدمها السيد إيردوثيا ساكاسا                        
. السيد هي قد أشار إىل احلالة اليت تقوم فيها دولة ما، على أساس اتفاق ما، بكفالة مصاحل دولة أخرى يف بلد ثالث                                         

                                               ً                                                             أن يستثين هذه احلالة، رمبا يكون عليه أن يشرح أيضا  يف التعليق إىل أي مدى ال يدخل                                 اخلاص  ولكن إذا أراد املقرر        
        َّ                                   وإذا تعي ن اإلبقاء على أي جزء من             .  وأن يشري بوضوح إىل أنه يستثين هذه احلالة                  الدبلوماسية   احلماية  ذلك يف نطاق       

 .لنحو الذي اقترحه      ، فإنه ينبغي إعادة صياغتها على ا          ٥املادة  

وقد أشار      .  بالكامل  نوتيبوم وأضاف أنه فيما يتعلق بالصلة الفعلية، ال ميكن استبعاد احلكم الصادر يف قضية                         -٦٣
.                                                        ً                                               فيما يتصل بالكيانات القانونية، غري أنه ميكن مشاهدهتا أيضا  فيما يتصل باألفراد                            الدبلوماسية    احلماية  السيد ممتاز إىل       

. احلماية الدبلوماسية     ل الصلة الفعلية ضرورية لتحديد ما إذا كان حيق لدولة أخرى أن متارس                            ويف بعض احلاالت، تظ      
 نفسه هو الذي أعاد عرض مفهوم الصلة الفعلية عندما تكلم عن اجلنسية                          اخلاص  وبالرغم من كل شيء، فإن املقرر              

وهكذا، وعلى ضوء احلكم الصادر يف قضية                 . فما الذي حيدد اجلنسية الغالبة، إن مل يكن ذلك هو الصلة الفعلية                . الغالبة 
 .، ينبغي التخفيف من مفهوم الصلة الفعلية ولكن ال ينبغي استبعاده بالكامل                نوتيبوم
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ويتمثل السؤال فيما إذا كان حيق             . ، قال إنه رمبا ينبغي اإلبقاء على مفهوم اجلنسية الغالبة                ٦وفيما يتعلق باملادة       -٦٤
فهل لدولة اجلنسية الغالبة         ". األضعف   " إزاء دولة اجلنسية األخرى          الدبلوماسية    احلماية  ارس   لدولة اجلنسية الغالبة أن مت        

 .احلق يف أن تقوم بذلك؟ يلزم أن يوضح املقرر اخلاص هذه النقطة                 

 تثري اإلعجاب ألهنا تتعلق بالتطوير ٨ وإن املادة ٧            ً                                  واستطرد قائال  إنه ال يوجد لديه اعتراض على املادة  -٦٥
     ً       ً       عرضا  منطقيا  أسلم ٨وأضاف أن املقرر اخلاص قد حاول أن يقدم يف املادة .  للقانون الدويل الذي يؤيدهالتدرجيي

، ألن ما يف املادة من تقدم "صلة فعلية"                   ً                وقال إنه يفضل شخصيا  االحتفاظ بعبارة . بكثري منه يف املواد السابقة هلا
 هبذه السهولة نيابة الدبلوماسية احلماية فال ميكن ممارسة .يبلغ من األمهية ما يكفي حلمايته بعدد من االحتياطات

وقال إنه مييل حىت إىل أن . عن الالجئني دون إضافة عدد من الشروط الدقيقة للغاية، مبا يف ذلك الصلة الفعلية
ن متر ُ                                                                                           ت درج يف مشروع املادة أو على األقل يف التعليق الفكرة اليت أعرب عنها السيد إيكونوميدس، وهي ضرورة أ

ولكن ال . ٨وتدرك اللجنة، بطبيعة احلال، البعد اإلنساين للمادة . فترة حمددة من الزمن قبل ممارسة هذه احلماية
             ً ، أال نضع عددا  اإلنسان حقوقميكن باسم محاية حقوق الالجئني بالذات، وبالتايل باسم إعالء القانون اإلنساين أو 

 .راسخمن الشروط، خاصة وأن األمر يتعلق مبفهوم 

 الدبلوماسية احلماية          ً                                                            وأردف قائال  إن إحدى املسائل األهم هي ما إذا كان جيوز لدولة اللجوء، يف حالة  -٦٦
َ                             املمار سة نيابة عن الالجئني، أن متارس  وأوضح أن .  إزاء الدولة اليت حيمل الالجئ جنسيتهاالدبلوماسية احلماية    

 احلمايةأنه من غري املالئم أن تقوم دولة اللجوء مبمارسة ، إىل ١٨٤املقرر اخلاص قد أشار حبق، يف الفقرة 
ويف رأيه، جيب أن تتضمن .  نيابة عن الالجئ عندما يكون هذا الالجئ قد فر كي يتجنب االضطهادالدبلوماسية

س  ذاهتا، وليس فقط التعليق، فكرة أنه بصرف النظر عن الظروف قيد النظر، ال جيوز لدولة اللجوء أن متار٨املادة 
ولكن بعد ذكر ذلك، يثور .  نيابة عن شخص الجئ إزاء الدولة اليت حيمل الالجئ جنسيتهاالدبلوماسية احلماية

السؤال عن الغرض من احلماية الدبلوماسية، وأوضح أنه يرى أن من الصعب ختيل أن متارس احلماية الدبلوماسية 
 إال إذا اعترب أن الالجئ املعين -ة اليت غادرها الالجئ يف هذه احلالة إزاء دولة أخرى غري دولة اجلنسية، أي الدول
فمن جهة، تعترب حالة الالجئني عادة حالة مؤقتة، كما .       ً                             ً               هو مثال  رجل أعمال يستطيع العمل دوليا  من دولة اللجوء

. مايةخيضع الالجئون، من جهة أخرى، لعدد من القيود اليت ال تسمح هلم بالعمل يف مكان آخر أو بالتمتع هبذه احل
وهكذا، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة متثل بال شك خطوة إىل األمام يف القانون، فإنه ينبغي توضيحها بشكل 

 بوضوح على أنه ال جيوز ممارسة هذه احلماية إزاء الدولة ٨أفضل وينبغي، يف حالة اإلبقاء عليها، أن تنص املادة 
 .اليت حيمل الالجئ جنسيتها

 أفراد، الدبلوماسية احلمايةذلك أن املستفيدين من .               ً             ال إن لديه شكا  يف نقطة واحدة قالسيد لوكاشوك -٦٧
                                          ً          فعندما يقيم فرد يف دولة أخرى، فإنه خيتار أيا  من جوازي . يف حني ال تتضمن مشاريع املواد أي ذكر حلقوق الفرد

يام بذلك؟ وهل حيق للفرد أن فهل حيق له الق. وبعبارة أخرى، فإنه يكون قد حدد مركزه. سفره يريد أن يقدمه
                                    ً                                        من دولة معينة؟ وأوضح أنه ليس متأكدا  من ذلك، ولكنه يعتقد أنه ينبغي االهتمام الدبلوماسية احلمايةيرفض 

 .مبسألة حقوق الفرد

٤٥/١٢رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢٦جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٢٤ األربعاء،يوم 

 اشوساي يامادالسيد   :الرئيس

 تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، -السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو  :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيبولفيدا، السيد سيما،  السيد البحارنة، السيد تومكا،

تسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كانديويت، السيد السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كابا
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد هافنر، السيد هي�كروفورد، السيد كوسوما 

 ـــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )تابع (التقرير األول للمقرر اخلاص

، حق الدولة )Add.1 وA/CN.4/506( الحظ أن املقرر اخلاص أسند، يف تقريره األول السيد غالتسكي -١
ويبدو أن هذا هو النهج . يف ممارسة محايتها الدبلوماسية، إىل صلة اجلنسية اليت تربط بني الفرد املضرور والدولة

د كبري أثر مؤسسة جنسية األفراد يف نطاق احلماية                                   ً             الصحيح، حيث إنه يبني بشكل واضح متاما  ومستفيض إىل ح
 .الدبلوماسية ومداها العملي

ّ                    ، وألغراض توفري احلماية الدبلوماسية، عر ف املقرر اخلاص عبارة ٥ويف املادة  -٢ من حيث صلتها " دولة اجلنسية"                                   
الكتساب اجلنسية، هي امليالد وأشري إىل ثالث طرق . املباشرة بطرق اكتساب الفرد موضوع احلماية جنسية تلك الدولة

 من تقريره أهنا الروابط اليت يعترف هبا القانون ١٠١                               ّ                       واألصل والتجنس احلقيقي، وحسب ما بي ن املقرر اخلاص يف الفقرة 
 روابط أخرى يعترف هبا القانون الدويل العام، مثل اإلقامة  ٥  ُ                                 وق دم خالل النقاش اقتراح بتضمني املادة . الدويل بصفة عامة

ومثة يف . ٥تيادية، غري أن السيد غالتسكي رأى أنه جيب أال تضاف روابط أخرى إىل الروابط املذكورة يف املادة االع
                                               ّ               وهذا صحيح، بوجه خاص، فيما يتعلق بالتجنس، الذي متي ز بشأنه أحكام . الواقع طرق أخرى عديدة الكتساب اجلنسية 

 ما إذا اكتسبت اجلنسية بالتبين أو بتثبيت النسب أو بالزواج القانون بني التجنس غري الطوعي والتجنس الطوعي، وحسب
                                                                ً                   والتجنس ذاته، حىت وإن حصره املقرر اخلاص يف التجنس احلقيقي، يظل مفهوما  واسع النطاق يكتسي . أو بطريقة أخرى

ر هام، وإن كانت                              ً                              ومن هذه البواعث املختلفة، كثريا  ما يكون لإلقامة االعتيادية دو  .      ً                    أشكاال  خمتلفة باختالف بواعثه

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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 من االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية، فيما خيص فئات ٦ من املادة ٤ففي الفقرة .      ً                    عموما  هلا صلة بروابط أخرى 
األشخاص الذين تسهل هلم الدول األطراف يف قوانينها الوطنية اكتساب جنسيتها، هناك ثالث من الفئات السبع املذكورة 

غري أن رأي السيد غالتسكي هو أنه، إذا استبعدت احلالة االستثنائية املنصوص عليها .  واالعتياديةتتصل باإلقامة القانونية
، ال ميكن لإلقامة االعتيادية أن حتل بأية حالة من األحوال حمل رابطة اجلنسية كرابطة ال بد منها بني الشخص  ٨يف املادة 

 .سيةاملضرور ودولة مؤهلة لتمارس لصاحله محايتها الدبلوما

ومثلما الحظ السيد سيما ". حبسن نية"                        ً      ً    ، استخدم املقرر اخلاص نعتا  دقيقا  هو "التجنس"وفيما يتعلق بعبارة  -٣
      ّ                                وقد سل م املقرر اخلاص ذاته بأن القانون   . بقدر أكرب من التمحيص" حبسن نية"، جيب دراسة عبارة )٢٦٢٥اجللسة (

أمثلة على ذلك حاالت جتنس اكتسب عن طريق التدليس وحاالت     وضرب . الدويل ال يعترف بالتجنس يف مجيع الظروف  
وهذه األمثلة على .                                                                  ً          جتنس ممنوح بطريقة متييزية، وحاالت جتنس قسري وحاالت جتنس يف غياب رابطة أيا  كان نوعها

ميكن أن و.                                                                      ًال تشمل بالطبع مجيع احلاالت اليت ميكن أن يكون فيها رفض االعتراف بالتجنس مربرا " بسوء نية"التجنس 
 من االتفاقية األوروبية ٧من املادة ) ب(١فالفقرة . يعزى هذا الرفض إىل سوء نية الدولة املعنية أو إىل سوء نية الفرد املعين 

اكتساب جنسية الدولة الطرف نتيجة تدليس أو بتقدمي "                        ً                          املتعلقة باجلنسية تنص، مثال ، على فقدان اجلنسية يف حالة 
مثة افتراض بتوافر حسن "غري أنه جتدر مالحظة أن ". واقعة ذات صلة من طرف طالب اجلنسيةمعلومات خاطئة أو بإخفاء 

ويف هذا الصدد، .  من التقرير، وإن كان ميكن التجنس بسوء نية١٠٥، على حنو ما تنص عليه الفقرة "النية لدى الدولة
 . أن يشمل افتراض حسن النية األفراد                   ً                                             يبدو أنه ال يوجد حقا  ما يربر افتراض انفراد الدول حبسن النية وينبغي 

 إال فيما يتعلق بالتجنس، فإنه يرى من الصعب ٥وعلى الرغم من أن املطالبة بتوافر حسن النية ال ترد يف املادة  -٤
، أي استحالة الطعن يف اجلنسية املكتسبة على )اجللسة نفسها(بالنسبة له أن يشاطر الرأي الذي أعرب عنه السيد ممتاز 

.                          ً             قد يكون مربر وجودها مهددا  بصورة جسيمة٦وإذا كانت تلك هي احلال، فإن املادة . حق األرض أو حق الدمأساس 
 من االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية تنص على إمكانية فقدان ٧ من املادة )ه (١                     ً           ويذكر يف هذا اجملال أيضا  أن الفقرة 

 ".                                                   ً        الدولة الطرف يف االتفاقية وأحد رعاياها ويقيم اعتياديا  يف اخلارجغياب أي رابطة فعلية بني "اجلنسية يف حالة 

الداعي إىل ) اجللسة نفسها(، أعلن السيد غالتسكي أن اقتراح السيد كامتو  ٥ويف ختام املالحظات بشأن املادة   -٥
نسية، اقتراح ال خيلو من وال تبني سبل اكتساب اجل" الشخص املطلوب محايته"اختصار هذه املادة حبيث تنتهي بعد عبارة 

     ً                                                                                       ونظرا  إىل االختالفات يف وجهات النظر املعرب عنها خالل النقاش الذي انتقد فيه غياب بعض أساليب اكتساب . فائدة
 قد ٥                   ً         ً        إن صياغة أكثر إجيازا  واقتضابا  للمادة . اجلنسية، مثل العودة إىل الوطن، فإن هذا احلل التوفيقي يبدو أفضل حل

 الرابطة الضرورية بني جنسية الفرد املضرور وحق دولة اجلنسية يف أن متارس محايتها الدبلوماسية لصاحل  تكفي للتعبري عن
 .ذلك الفرد

                              ً                                                  ، اليت تعاجل املشكلة األكثر تعقيدا  املتعلقة بتعدد اجلنسيات بالنسبة إىل حق ممارسة احلماية ٦وفيما يتعلق باملادة  -٦
استعداده ليقر لدولة شخص مضار حيمل جنسيتها احلق يف أن متارس محايتها الدبلوماسية، أعلن املقرر اخلاص عن 

والشرط الذي جيب استيفاؤه هلذا الغرض هو .                                                                 ًالدبلوماسية بالنيابة عنه ضد دولة أخرى حيمل هذا الشخص جنسيتها أيضا 
                        ً        وصل إىل هذا االستنتاج يسريا ، إذ إن ومل يكن الت. أن تكون جنسية الدولة اليت متارس محايتها هي اجلنسية الغالبة أو الفعلية
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                       ً                       هي نقطة انطالق حمبطة جدا  من حيث أن املادة تنص  ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لسنة ٤نقطة انطالق التحليل، أي املادة   
ال جيوز لدولة توفري احلماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى حيمل ذلك الشخص جنسيتها "على أنه 

 .زال يوجد أنصار هلذا املبدأ حىت يف الوقت الراهنوما ".     ًأيضا 

غري أن طريقة معاجلة مسألة ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أشخاص هلم جنسية مزدوجة أو عدة جنسيات  -٧
خلاص وضرب املقرر ا .                  ً     ً          ّ                                                         طريقة تطورت تطورا  كبريا ، مثلما بين ه املقرر اخلاص، بينما ظهر مبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية  

 الواليات - إىل السوابق القانونية حملكمة مطالبات إيران نوتيبوم                     ً                            أمثلة كثرية، وهي أساسا  قرارات قضائية، متتد من قضية 
وأعلن أن املقرر اخلاص خلص يف الفقرة   . املتحدة، على تطبيق مبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية يف حاالت اجلنسية املزدوجة   

 يعكس املوقف احلايل يف القانون الدويل العريف ويتفق مع التطورات يف ٦بدأ الوارد يف املادة  من تقريره إىل أن امل١٦٠
غري أن احلالة ال . القانون الدويل حلقوق اإلنسان، الذي مينح احلماية القانونية لألفراد، حىت ضد الدولة اليت هم من رعاياها

                                  ً                  الدويل حلقوق اإلنسان تستمد أصلها حصرا  حىت اآلن من أحكام     ً                        أوال ، إن التطورات يف القانون . تبدو بتلك السهولة 
اتفاقيات، وهي حمدودة ألن اجلهات الوحيدة املعنية هي الدول املرتبطة هبذه األحكام واحلقوق واحلريات املنصوص عليها    

نون منقسمون بشأن  من تقريره بأن فقهاء القا١٤٦                    ّ                             وباإلضافة إىل ذلك، يسل م املقرر اخلاص بصراحة يف الفقرة . فيها
وقدم املقرر اخلاص أمثلة كثرية مستمدة من املمارسة على دول رفضت ممارسة محايتها  . إمكانية تطبيق مبدأ اجلنسية الغالبة

                                                        ً                                                 الدبلوماسية لصاحل رعاياها ضد دولة أخرى هم من رعاياها أيضا ، وذكر الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية بشأن 
ي فتوى وصفت ممارسة الدول املتمثلة يف عدم محاية رعاياها ضد دولة أخرى حيملون جنسيتها بأهنا ، وهالتعويضقضية 

 ].١٦انظر الصفحة " [املمارسة االعتيادية"

وهذا صحيح، غري أنه .   ّ                                                               ً                وبي ن املقرر اخلاص أن االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية ال تتخذ موقفا  إزاء هذه املسألة -٨
           ً     ً                             ، تضمن حكما  خاصا  نص على إمكانية أن متارس دولة ١٩٩٥ مشروع االتفاقية، على حنو ما صيغ يف عام جيب معرفة أن

اجلنسية محايتها الدبلوماسية، ألسباب إنسانية أو ألسباب مماثلة، لصاحل شخص معني ضد دولة أخرى حيمل ذلك 
ضة القوية اليت أبدهتا دول كثرية، مبا فيها بولندا،            ً                             غري أنه نظرا  إىل االنتقادات الشديدة واملعار .           ً        الشخص أيضا  جنسيتها

        ً َ  َ ُّ                                  وجيب أيضا  ت ذ ك ر أنه على الرغم من أن الدول أصبحت . حذف هذا احلكم يف هناية املطاف من النص النهائي لالتفاقية
مع ذلك، يف              ً         ِّ    سنة، فإن دوال  كثرية تضم ن، ٥٠ أو ٣٠            ً                                           تتغاضى حاليا  عن تعدد اجلنسيات أكثر مما كان عليه احلال منذ 

الفرد الذي حيمل   "، واليت تنص على أن ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لسنة ٣                        َ                  قوانينها الوطنية القاعدة  الواردة يف املادة  
                           ًٍ           ، ويبدو أن الدول ال ترغب حقا  ، حىت الوقت "جنسيتني أو أكثر ميكن أن تعتربه كل دولة ميلك جنسيتها من رعاياها

 .الراهن، يف التخلي عن هذا احلق 

، أنه يرى ضرورة التشديد على أن تطبيق مبدأ ٦وأعلن السيد غالتسكي، يف ختام مالحظاته املتعلقة باملادة  -٩
اجلنسية الغالبة أو الفعلية ميكن أن يسري يف حالة ازدواج اجلنسية عندما متارس احلماية الدبلوماسية من طرف إحدى  

                                                         ً  غري أنه، فيما يتعلق بتطبيق هذا املبدأ ضد دولة أخرى حيمل أيضا   . ةالدول اليت ميلك الشخص املعين جنسيتها ضد دولة ثالث  
ومن .                                                      ً                                                  الشخص املعين جنسيتها، يبدو أن تقنني هذه القاعدة ليس مربرا  مبا فيه الكفاية باحلالة الراهنة للقانون الدويل العريف

قانون الدويل، يبدو آنذاك أن إمكانية قيام  يف إطار التطوير التدرجيي لل٦ناحية أخرى، إذا أريد النظر إىل مشروع املادة 
دولة اجلنسية مبمارسة محايتها الدبلوماسية ضد دولة أخرى من دول اجلنسية إمكانية ينبغي أن تكون مرهونة ليس بطابع  
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ة وفعلية اجلنسية الغالبة اليت قد تكون جنسية الدولة الراغبة يف ممارسة محايتها، وإمنا أن تكون مرهونة بغياب رابطة حقيقي
 .بني الشخص املعين والدولة األخرى اليت ميلك ذلك الشخص جنسيتها 

، املعنية باحلماية الدبلوماسية املمارسة لصاحل شخص حيوز جنسية مزدوجة أو جنسيات ٧وفيما يتعلق باملادة  -١٠
ص يبدو وكأنه يرفض يف هذه فاملقرر اخلا. متعددة ضد دول أخرى، أعلن السيد غالتسكي أهنا مادة تثري لديه بعض احلرية

 من ١٧٣                      ّ            وأعلن أن املقرر اخلاص سل م يف الفقرة  . ٦املادة مبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية الذي عمل على تطبيقه يف املادة    
ورأى السيد . تقريره بأن من حق الدولة املدعى عليها أن تعترض إذا كانت جنسية الدولة املطالبة قد اكتسبت بسوء نية 

 أن رابطة اجلنسية املكتسبة حبسن نية ال ميكن أن حتل بالكامل حمل مبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية على حنو ما غالتسكي
 وعلى حنو ما أكدته االجتهادات القضائية الالحقة، مبا يف ذلك احلكم ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لسنة ٥صيغ يف املادة 

              ُ                                              وبطبيعة احلال، ي طرح السؤال ملعرفة ما إذا كان ينبغي تفسري مفهوم . يبومنوتالذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف قضية  
 ذاته، يعتمد املقرر  ٧فهل يستلزم هذا املفهوم وجود رابطة فعلية؟ ويف نص املادة  .                ً      ً           ًحسن النية تفسريا  واسعا  أم تقييديا 

ويرى السيد  . ني الشخص املعين والدول املعنية        ً      ً    ً                                              اخلاص هنجا  شكليا  حبتا  إزاء اجلنسية، بدون االنشغال بوجود رابطة فعلية ب
     ً  حكما  ٧                                                 ً                                                   غالتسكي بشأن هذه املسألة أنه إذا جاز أن يترك جانبا  مبدأ اجلنسية الغالبة، فإنه ينبغي مع ذلك تضمني املادة 

يف       ً                                                                                        وقائيا  حيول دون أن تستخدم الدول هذه املادة لتمارس محايتها الدبلوماسية لصاحل شخص حيوز جنسيات متعددة 
 .غياب رابطة فعلية تربطها بذلك الشخص

 املقترحة، وهي مادة هلا ميزتان ال ميكن إنكارمها، على حنو ما ٨                                ً       ويف اخلتام، أيد السيد غالتسكي متاما  املادة  -١١
مراعاة    ً                                                                        أوال ، جتسد هذه املادة ميل القواعد القانونية الدولية إىل االتسام بطابع إنساين و   . الحظ العديد من أعضاء اللجنة  

     ً    ّ                                                                                     ثانيا ، تبي ن املادة بصورة مثالية الطريقة اليت ميكن هبا للجنة أن تضطلع بإحدى مهامها الرئيسية، عندما . العنصر البشري
، غري أن هذه  ٨وجيب بالتأكيد صقل هذه املادة  . حيني الوقت ويف جمال مناسب، وهي التطوير التدرجيي للقانون الدويل 

 .العملية لن تقلل من قيمتها

 بعد أن أثىن على العمل الكبري الذي قام به املقرر اخلاص يف صياغة مشاريع املواد اليت اقترحها،   السيد كاباتسي -١٢
 ال ٥وهو عمل تشهد عليه كثرة القرارات الصادرة يف السوابق القضائية واملؤلفات املذكورة يف احلواشي، أعلن أن املادة 

أن املقرر اخلاص قد قام مبجازفات ال فائدة منها وتعرض النتقادات بالقيام بتطوير                     ً              تثري لديه مشكلة عموما ، وإن كان يرى 
فليس من الضروري أن تعرف الطريقة اليت اكتسبت هبا اجلنسية وال النظر يف صحة اكتساهبا . مفرط ملفهوم اجلنسية

 املتعلقة حبق الدولة يف أن ٣ماسية، وتلي املادة   املتعلقة بنطاق احلماية الدبلو  ١ تلي بالطبع املادة  ٥واملادة . ٥ألغراض املادة 
   ُ                                                             وال ي طعن يف أن لكل دولة احلق يف حتديد رعاياها مبوجب قوانينها الوطنية، . متارس احلماية الدبلوماسية لصاحل رعاياها

     ً         شخصا  ما ميلك                              ً                     ويف احلاالت العادية، يفترض دائما ، عندما تعلن دولة أن .     ً                                  رهنا  بالقيود احملددة مبوجب القانون الدويل 
وهذا يعين أن تلك الدولة ال تتحمل عبء إثبات أن تلك    .                              ً                 جنسيتها، أن ذلك الشخص حيمل فعال  جنسية تلك الدولة

 من تقريره، فإن الدولة املدعى ١١٨        ّ                       ومثلما بي ن املقرر اخلاص يف الفقرة . اجلنسية صحيحة لتمارس محايتها الدبلوماسية
 من ١٠٤بء إثبات أن اجلنسية ليست صحيحة ألسباب مثل األسباب املبينة يف الفقرة عليها هي اليت يقع على عاتقها ع

                  ّ     وإذا كان املبدأ املبي ن   . التقرير، وهي أسباب ميكن أن يضاف إليها التجنس مبا ينتهك أحكام القانون الوطين للدولة املدعية   
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يني، أن دولة اجلنسية هي الدولة اليت اكتسب  يعين، ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية لألشخاص الطبيع٥يف املادة 
ّ                                                              جنسيتها الشخص املطلوب محايته، فلماذا تقو ض املادة ببيان الظروف اليت ميكن يف إطارها الطعن يف صحة اجلنسية؟                                          

يرى  و.                                                                                ً                      ويبدو أننا نغامر هنا يف جمال القواعد األولية، بينما من املفروض أن يكون املوضوع مبنيا  على القواعد الثانوية 
 وسائل ٥السيد كاباتسي يف هذا الصدد، شأنه شأن متحدثني سابقني بشأن هذا املوضوع، أنه ال وجوب لتضمني املادة 

 .اكتساب اجلنسية

، أعرب السيد كاباتسي عن تأييده للنص املقترح، على الرغم من مبدأ عدم مسؤولية الدول ٦وفيما يتعلق باملادة  -١٣
وحىت إذا كان ميكن أن تنشأ مشكلة بسبب حتديد .            ّ                       سباب اليت بي نها املقرر اخلاص يف تقريرهالتقليدي إزاء رعاياها، لأل 

ويف احلياة العملية، . ، فإن حتديد اجلنسية ممكن مع ذلك١٥٣                                  ّ                       اجلنسية الفعلية أو الغالبة، مثلما بي ن املقرر اخلاص يف الفقرة 
 مسألة اجلنسية الفعلية أو الغالبة إذا كان تقدير قوة روابط وبني دولتني يكون الشخص املعين من رعايا كل منهما، تتفوق 

، ١٥٨          ّ             ومثلما يتبي ن من الفقرة . كال اجلنسيتني هو بصورة جلية لصاحل الدولة اليت تدعي الدولة بأن الفرد من رعاياها
ة بني الدولة املدعية وأي شك حول وجود رابطة جنسية فعلية أو غالب.                                  ً         ًفهذه ليست مسألة جيب تسويتها إجيابيا  أو سلبيا 

                        ً                      ويتعلق األمر حبكم مفيد جدا  يف ظل القانون املنشود، . والدولة املدعى عليها جيب أن حيسم لصاحل الدولة املدعى عليها 
 .والسيد كاباتسي يؤيده

 السابقة ٤دة ، وال سيما أن املا٨ اليت ال تثري لديه أي مشكلة، مثلما أيد املادة ٧                       ً       وأيد السيد كاباتسي أيضا  املادة  -١٤
 إذا اعتربت احلماية الدبلوماسية حق فرد ضد الدولة ٨وأعلن أنه لن يؤيد املادة . قد حذفت، وهو حذف أيده يف حينه

                                                    ً       ً                                               اليت حتميه، إذ إن تلك املادة قد تفرض يف تلك احلال التزاما  إضافيا  على دول اللجوء أو الدولة املضيفة فيما يتعلق    
           ً                                                                          غري أنه نظرا  إىل أن ممارسة احلماية الدبلوماسية تندرج يف إطار السلطة التقديرية للدولة، فإن . بالالجئني أو عدميي اجلنسية

ويتعلق األمر .                        ً       ً                                                              هذا احلكم ال يفرض التزاما  إضافيا  على الدولة إزاء الالجئني وعدميي اجلنسية الذين قد يوجدون يف إقليمها
ن حيث أنه يكفل محاية ألشخاص يوجدون على أية حال يف حبكم يندرج يف إطار حقوق اإلنسان، وهو حكم مفيد م

             ً                                                                           ومن املغري جدا  أن يرفض مشروع املادة هذا ألنه ال يندرج يف إطار املشروع على حنو ما يقتصر هذا     . وضع ضعيف
ل املذهب            ً                                              ، ولكن نظرا  إىل أن املادة حتظى بالدعم يف اتفاقيات معينة ويف جما٥ ورمبا املادة ٣ و١املوضوع على املادتني 

ولعله توجد فئة ثالثة من األشخاص .                                                ً       ً                   القانوين ويستجيب لبواعث إنسانية، فهو يشكل تطويرا  تدرجييا  للقانون له ما يربره
جيوز أن يتمتعوا باحلماية يف إطار هذه املادة، وباخلصوص إذا كان مبدأ اإلقامة االعتيادية الذي دافع عنه البعض فيما يتعلق 

   ً                                                                           بوال ، وهي فئة األشخاص الذين ليسوا الجئني وال عدميي اجلنسية مبعىن الكلمة، وإمنا هم أشخاص      ً    مبدأ  مق٥باملادة 
وينبغي أن تتمكن تلك الدولة من ممارسة . يقيمون إقامة اعتيادية يف الدولة املضيفة، ورمبا هلم مركز مقيمني دائمني فيها

جنسيتهم االمسية، ألسباب شىت، عاجزة عن محايتهم، محايتها الدبلوماسية لصاحلهم، وباخلصوص عندما تكون دولة 
                                                  ً     ً      ً             ولعل هذه احلالة قد تدفع بتطوير القانون الدويل تدرجييا  دفعا  مفرطا ، ولكن احلالة . وذلك بطبيعة احلال ضد دول ثالثة

 .جديرة بأن حتظى بالتفكري
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تند إىل تطبيق ليربايل لصاحل األفراد ملبدأ ، وهي مادة تس٥ أعلن عن تبنيه الفلسفة الكامنة يف املادة السيد كاتيكا -١٥
وينبغي . وينبغي مع ذلك تاليف وضع أي حكم مفتوح قد يثري تفسريات خاطئة. نوتيبومالرابطة الفعلية املذكورة يف قضية 

ون أي رابطة أخرى يعترف هبا القان"            ُ                                  دقيقة، وأن ت ستبعد العبارات الغامضة من أمثال ٥أن تكون أي إضافة إىل املادة 
الذي اقترح إضافته بعض أعضاء اللجنة، فهو معيار لن يكون ذا صلة " اإلقامة االعتيادية"أما فيما يتعلق مبعيار ". الدويل

                         ً  غري أن هذه ليست احلال دائما ، . باملوضوع إال إذا كانت اإلقامة االعتيادية نامجة عن حرية اختيار الشخص املعين وإرادته 
 .يف هذا الصددوجيب أن تتصرف اللجنة حبذر 

ويتعلق األمر مببدأ مثري .  تقنن مبدأ اجلنسية الغالبة أو الفعلية يف حاالت ازدواجية اجلنسية أو تعددها٦واملادة  -١٦
ومتكن دولة اجلنسية النشيطة من ممارسة محايتها الدبلوماسية ضد دولة . للجدل يقسم بني فقهاء القانون واحملاكم الدولية

 لتاليف نشوء أي نزاع بني ٦وجتدر بالتايل إعادة النظر يف املادة . ة كفيل بأن يقوض مبدأ تساوي الدولاجلنسية غري النشيط
 .دول يكون الشخص املعين من رعاياها

 يف إطار التطوير التدرجيي للقانون الدويل وحتيد بالتأكيد عن احلكمة التقليدية اليت ختص دولة   ٨وتندرج املادة  -١٧
     ُ                                                               وقد ط رح سؤال يف هذا الصدد ملعرفة ما إذا كان ميكن لشخص يفي مبعيار اإلقامة . حلماية الدبلوماسيةاجلنسية مبمارسة ا

وكان اجلواب أن مسؤولية ممارسة هذه احلماية تقع على عاتق الدولة املضيفة إذا . االعتيادية أن يتمتع باحلماية الدبلوماسية
                           ً  فجمهورية ترتانيا املتحدة، مثال ، . ن األمور يف الواقع ليست هبذه البساطةغري أ.                                  ًكان الشخص املعين عدمي اجلنسية أو الجئا 

وبعض هؤالء الالجئني يقيمون يف مجهورية ترتانيا املتحدة منذ أكثر من    . استضافت حنو مليون الجئ من البلدان اجملاورة 
ومفوضية . ربطهم به روابط عملية سنة، مع احتفاظهم، من وجهة نظر تقنية، جبنسية بلد منشئهم، حىت وإن مل تعد ت٣٠

 ٨وإذا اعتمدت املادة  . األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تكفل محايتهم، مبفهوم االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني 
بصيغتها املقترحة، ستكون مجهورية ترتانيا املتحدة مطالبة مبمارسة محايتها الدبلوماسية لصاحل الجئني توجد إقامتهم 

               ً                                                                 ومن الشرعي متاما  أن جيري التساؤل يف هذه احلال عما إذا كان جيب على هذا البلد املضيف أن . يادية يف إقليمهااالعت
وقال السيد كاتيكا إنه ال يؤيد احلجة .                                        ً                          يتحمل هذا العبء اإلضايف، وهو بلد يعاين فعال  من نقص مساعدة اجملتمع الدويل

كما أن الفكرة املطروحة بأنه  .  احلماية الدبلوماسية تترك حلسن تقدير الدولة تنص على أن ممارسة  ٨اليت تفيد بأن املادة  
جيوز أن متارس دولة ثالثة محايتها الدبلوماسية لصاحل الجئني وعدميي جنسية ضد الدولة املضيفة يف حالة وقوع فعل غري 

الدولة املضيفة اللتزام يف مواجهة وإذا حصل انتهاك هذه .            ً                                      مشروع دوليا  هي، يف رأيه، فكرة تتجاوز ذلك بشكل مفرط
، هي املسؤولة عن تسوية املشكلة مع "احلامية"الكافة، فإن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، بوصفها القوة 

فإذا متكنت منظمة دولية ما من ممارسة محايتها الوظيفية لصاحل موظفيها، فال يوجد ما يربر عجز . حكومة البلد املعين
نظمة األمم املتحدة أو مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن ممارسة محايتها لصاحل الجئني يوجدون حتت  م
ومن شأن ذلك أن خيفف العبء امللقى على عاتق الدول املضيفة، ومعظمها بلدان نامية جيب عليها مواجهة    ". محايتها"

ولذلك فقد حث السيد كاتيكا .                ً                       وإمنا تتصل أيضا  بالبيئة والنظام العاممشاكل حادة ال تتصل باحلياة االقتصادية فحسب،
 .جلنة القانون الدويل على أن تتحلى باحلذر يف هذا اجملال

 .٨ إىل ٥                    ً                                                             أعلن أنه يؤيد عموما  النهج الذي اعتمده املقرر اخلاص لتغطية احلاالت املشمولة يف املواد  السيد هافنر -١٨



 

-229- 

اإلضافة إىل أهنا تستوجب بدون شك تغيريات من حيث الصياغة، تثري مشكلة أخرى أثريت ، ب٥وقال إن املادة  -١٩
وهو ليس حمل البحث . معيار موضوعي، وتطبيقه بالغ الصعوبة" احلقيقي"ومعيار ". التجنس احلقيقي"   ً           فعال  وهي مشكلة 

يف ممارسة محايتها الدبلوماسية بشكل يتناىف         ِّ            الذي يقي د حق الدولة " اجلنسية الفعلية"يف السياق احلايل، شأنه شأن مفهوم 
لذلك فهو يؤيد السيد كامتو يف اقتراحه الرامي إىل حذف . مع اهلدف املنشود، أي العمل ملصلحة األشخاص املعنيني 

 غري أنه اقترح، على سبيل التوفيق بني موقف السيد. ٥من املادة " حبكم امليالد، أو األصل، أو التجنس احلقيقي"عبارات 
كامتو وموقف املقرر اخلاص، االحتفاظ باملعيارين املفيدين ومها رابطة امليالد ورابطة األصل، وكذلك معيار التجنس 

     ً                                                              علما  بأن التجنس يشمل مجيع الوسائل األخرى الكتساب اجلنسية غري الوسيلتني -"     ً              طبقا  للقانون الدويل"املقترن بعبارة 
 .األوليني املذكورتني

.     ً               بدال  من أن تسبقها ٧ املادة  ٦، وينبغي بالتايل أن تتبع املادة ٧ حالة خاصة يف إطار حكم املادة ٦ادة وتتناول امل -٢٠
، وهي مشكلة رمبا سيتعني على جلنة الصياغة أن تعريها "الضرر" مشكلة صياغة متصلة بغياب تعريف عبارة ٦وتثري املادة 

ّ                                    رب احلدود، جيدر أن تعر ف بدقة الشروط اليت ميكن يف ظلها ممارسة وإزاء العوملة وحرية تنقل األشخاص ع. بعض االهتمام                   
والسؤال هو معرفة . وتنص املادة على معيارين مها معيار اجلنسية الغالبة ومعيار اجلنسية الفعلية . ٦احلق املذكور يف املادة  

ولكن إذا وضع . ية أن املعيارين متكافئانوتبدو السوابق القضائية منطلقة من فرض. ما إذا كان املعياران خمتلفني أو مرادفني
. ، فهذا يعين أن مفهوم اجلنسية الغالبة خمتلف عن مفهوم اجلنسية الفعلية"الفعلية"و" الغالبة"بني النعتني " و"حرف العطف 

 هافنر أنه وأعلن السيد. وهذا يتناقض مع السوابق القضائية وكفيل بأن يغري من حق الدولة يف ممارسة محايتها الدبلوماسية
وباملقابل، فإن عبارة . إذ إهنا تفترض أن إحدى رابطيت اجلنسية أقوى من األخرى " اجلنسية الغالبة"          ً       يفضل شخصيا  مفهوم 

              ً                                                                         ً    تدل على أن أيا  من رابطيت اجلنسية ال تكفي لترسيخ حق الدولة يف ممارسة محايتها الدبلوماسية، نظرا  إىل " اجلنسية الفعلية"
ويترتب على ذلك .                                                                    ًكيد أن ما من واحدة من رابطيت اجلنسية فعالة يف حالة شخص حيوز جنسيتني، مثال             ً   أنه ميكن أيضا  تأ

 .بالتايل أنه ال ميكن ألي من الدولتني أن متارس محايتها الدبلوماسية

أما . د وال تضيف أي جدي٥ منها إمنا تكرر مضمون املادة ١، فالحظ أن الفقرة ٧وتطرق السيد هافنر إىل املادة  -٢١
                        ً                                                             من املادة، فهي تطرح سؤاال  وهو معرفة ما إذا كانت توجد حاالت ميكن أن تسري فيها الفقرة    ٢فيما يتعلق بالفقرة 

.      ً                                                                                                   عمليا ، وكذلك ما هي الرابطة بني احلماية الدبلوماسية اليت متارسها إحدى الدولتني عن تلك اليت متارسها الدولة األخرى 
ِ           ة عن ممارسة محايتها الدبلوماسية أو إذا اكتفت برد الدولة املدعى عليها، فهل ي حد ث هذا                   ً            فإذا عدلت، مثال ، دولة اجلنسي   ُ                                                                       

         ً                                                                                                األمر أثرا  يف غريها من دولة أو دول اجلنسية الكفيلة بأن متارس محايتها الدبلوماسية؟ فاحلماية الدبلوماسية ال ميكن أن 
 .متارس بصورة مشتركة، وال داعي حقا لتصور هذه احلالة اخلاصة

، قال السيد هافنر إهنا متصلة بالتطوير التدرجيي للقانون الدويل، وأيد ٨                         ّ            وفيما يتعلق بالقاعدة املبي نة يف املادة   -٢٢
غري أن املشكلة شائكة وهو يرى أنه من األفضل التمييز بني حالة عدميي اجلنسية وحالة  . اهلدف الذي ترمي إليه املادة 

 ففيما يتعلق حبالة الالجئني، تساءل عما إذا كانت اإلقامة القانونية يف إقليم الدولة . ومها حالتان خمتلفتان-الالجئني 
ويرى السيد هافنر، شأنه شأن غريه من أعضاء اللجنة أن الدولة اليت منحت مركز الالجئ هي . املدعية ذا صلة باملوضوع 
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                     ً                فبافتراض أن دولة عضوا  يف االحتاد األورويب . قامةاليت ينبغي أن تكون مؤهلة ملمارسة محايتها الدبلوماسية، وليس دولة اإل
        ً                                          ً                                                 متنح شخصا  ما حق اللجوء أو تعترف له مبركز الالجئ، وفقا  للسياسة العامة اليت ينتهجها االحتاد، فإن هذا الشخص 

 إىل أن تنقل وال حاجة يف تلك احلالة.                                   ً                                 كفيل بأن يتمتع باحلق يف اإلقامة شرعيا  يف بلد آخر من بلدان االحتاد األورويب 
فينبغي أن تكون احلماية الدبلوماسية :                                                         ً           مسؤولية احلماية الدبلوماسية إىل الدولة اليت يقيم فيها شرعيا  الشخص املعين

وخيتلف احلال بالتأكيد إذا أضيف معيار الرابطة الغالبة أو . مسؤولية الدولة اليت منحت الشخص املعين مركز الالجئ
 أن يعود - وقد حدث ذلك -وبالفعل، قد حيدث . ميلي، إىل معيار اإلقامة االعتيادية الشرعيةالرابطة الفعلية، كمعيار تك

. أشخاص يقيمون يف بلد غري البلد الذي اكتسبوا فيه مركز الالجئ إىل بلد منشئهم بعد أن تكون األوضاع حتسنت فيه
وجيب معاجلة . مؤهلة ملمارسة محايتها الدبلوماسيةويف هذه احلالة، فإن دولة املنشأ هي اليت ينبغي أن تكون، دون سواها، 

                            ً                                وأعلن يف اخلتام أنه ينبغي أيضا  تصور حالة يكون فيها الالجئ قد   . هذه املشكلة يف إطار مشروع املواد يف حكم منفصل
 .أصيب بضرر قبل أن يغادر بلد منشئه

 الفرضية اليت قدمها، فالحظ أنه حيدث يف كثري  وإىل٨ أشار إىل حتليل السيد هافنر فيما يتعلق باملادة السيد سيما -٢٣
   ً                                                                                           جدا  من األحيان أن يقوم شخص اكتسب مركز الالجئ يف أول بلد عضو يف االحتاد األورويب دخله، باالستقرار يف بلد 

ل فإذا كان ذلك الشخص حباجة إىل محاية دبلوماسية، ه. عضو آخر يف االحتاد األورويب واإلقامة فيه طيلة سنوات عديدة 
                               ً                                                                          ينبغي أن يكون حق ممارستها مقتصرا ، على حنو ما اقترحه السيد هافنر، على أول بلد دخل أراضيه، وهو بلد رمبا مل تعد 

 تربطه به رابطة فعلية؟

 قال إنه قد يكون بالتأكيد من املعقول أن تكون دولة اإلقامة الشرعية هي املؤهلة ملمارسة محايتها السيد هافنر -٢٤
فما : غري أن املشكلة هي حتديد اللحظة اليت يبدأ منها االعتراف للشخص هبذا احلق   . ثلما أشار السيد سيماالدبلوماسية، م

هو عدد سنوات اإلقامة اليت ينبغي أن يفي هبا الالجئ لكي حيق بالذات لدولة إقامته أن متارس لصاحله محايتها 
إىل تصور منح حق ممارسة احلماية الدبلوماسية للدولة اليت الدبلوماسية؟ واملشكلة مستعصية، وهو ما أفضى بالسيد هافنر 

وميكن للدولة املعنية .                                              ًومن املفهوم أن هذا احلق هو جمرد حق، وليس التزاما .                       ً             منحت مركز الالجئ، قياسا  بدولة اجلنسية
 .                                            ً                                    أن ترفض يف أي وقت ممارسته إذا شكلت ممارسته عبئا  عليها، باملعىن الذي شرحه السيد كاتيكا

                                                  ً                تساءل بدوره عما إذا كان املوضوع قيد الدراسة هو فعال  موضوع احلماية   أمتادجا-السيد كوسوما  -٢٥
 .الدبلوماسية أم موضوع اجلنسية، سواء تعلق األمر جبنسية وحيدة أو جبنسية مزدوجة أو جبنسيات متعددة

    ً                          ً     جيدا  مثل إطار االحتاد األورويب مثال ، قد واملشكلة يف هذه احلالة، وإن كان يسهل حلها يف إطار إقليمي متكامل  -٢٦
                                                                                                 ً     يكون حلها أقل سهولة يف إطار إقليمي ضعيف التكامل مثل رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وتقل سهولة حلها كثريا  على 

                                    ً        َّ       وقد يكون احلل، مثلما جرى اقتراحه فعال ، أن يقي د نطاق . الصعيد العاملي يف إطار جمتمع دويل قوامه دول ذات سيادة
 .                               ً      ً                                                      تطبيق احلماية الدبلوماسية تقييدا  دقيقا  باالستناد إىل النظرية التقليدية املتعلقة باحلق يف اجلنسية  
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                                               ً                               أمتادجا أنه على يقني من أن املقرر اخلاص سيحيط علما  على النحو الواجب، يف أعماله   -وأعلن السيد كوسوما  -٢٧
 .       ً                 مستقبال ، باملالحظات املقدمة

 يبعث على الدهشة، إذ ليس مثة ما يستدعي تضمني املادة ٥ إن احلل التوفيقي املقترح يف املادة  قالالسيد كامتو -٢٨
َ                       ولعله ي ستحس ن بالتايل أن حتذف اجلملة . وسائل معينة الكتساب اجلنسية وعدم تضمينها وسائل أخرى حبكم امليالد، أو "      ُ    

    ً         طبقا  للقانون "ترحها السيد هافنر، مع إضافة عبارة ، وأن يستعاض عنها بالصيغة اليت اق"األصل، أو التجنس احلقيقي
 ".الدويل

، قال السيد كامتو إن السيد هافنر أصاب حني قال، شأنه شأن غريه من األعضاء، ٨وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٢٩
              ً     ً  ورده ليس مقنعا  متاما ، غري أن مثال االحتاد األورويب الذي أ. إنه ينبغي التمييز بني مسألة عدميي اجلنسية ومسألة الالجئني

فيجوز ألي بلد عضو يف . حيث إن القواعد الناظمة فيه لتنقل األشخاص مل تعد نفس القواعد السارية يف بقية أحناء العامل
االحتاد األورويب يقيم فيه شخص حيمل جواز سفر إحدى الدول املوقعة على اتفاق شينغن وله مركز الجئ مبوجب    

ومن جهة أخرى، فإن االقتراح الذي  . قة مبركز الالجئني أن مينح ذلك الشخص احلماية الدبلوماسية  أحكام االتفاقية املتعل
                                                                                          ً     ً               يفيد بأن الدولة اليت متنح مركز الالجئ هي اليت تكون مؤهلة لتقدمي احلماية الدبلوماسية يبدو اقتراحا  جيدا  من حيث أن     

وتكون الدولة املعنية .                                     ًن حقيقية فحسب وإمنا تكون قانونية أيضا هذا االقتراح من شأنه، على األقل، أن يقيم رابطة ال تكو 
 .          ّ                        َّ       بذلك قد بي نت نيتها االعتراف مبركز حمد د لالجئني

ويف اخلتام، أعلن السيد كامتو أنه يشاطر السيد كاتيكا هاجسه املشروع الذي أعرب عنه يف مالحظاته األخرية  -٣٠
والرد القانوين اجليد على ذلك هو بتأكيد أن احلماية الدبلوماسية   .  الالجئني                            ً     ً    بشأن البلدان اليت تستضيف عددا  كبريا  من 

 .            ً      ً                                                                         ليست التزاما  دوليا  وإمنا هي حق ذايت من حقوق الدولة تتمتع هذه الدولة حبرية ممارسته أو عدم ممارسته

ف للدولة اليت منحت  الحظ أن يف إطار احلماية الوظيفية، يبدو من املعقول أن مينح أو يعترالسيد كروفورد -٣١
وهذا التقييد    . مركز الالجئ حق ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق مبا تتكبده الدولة من خسائر بعد منح هذا املركز

            ً                                                                    ً                                    يبدو له جزءا  ال يتجزأ من النقاش؛ وهذا يعين أن احلماية الدبلوماسية تكون مستبعدة متاما  فيما يتعلق بأحداث سابقة ملنح        
 .غري أنه يشعر ببعض التردد لبلوغ حىت ذلك احلد، ولو أعطى االنطباع بأنه متراجع. املركز

وإذا أدى األمر بدولة إىل اعتبار أن منح مركز . ففي جمال محاية الالجئني، قد يقع يف النقصان من يطلب الزيادة -٣٢
اسية تعين يف الواقع أهنا تعلن للفرد املعين أن            ً                                                       الجئ هو نوعا  ما خطوة يف اجتاه منح اجلنسية وأن أي ممارسة للحماية الدبلوم

غري أن مركز الالجئ . منح مركز الجئ يستتبع منح اجلنسية، فهذا أمر قد حيدث إثر ردع جديد أمام منح مركز الالجئ
له ما باملعىن التقليدي للعبارة هو يف نظره سالح بالغ األمهية يف جمال محاية األفراد من اضطهاد أو خوف من االضطهاد 

      َّ                                                             ً                                وإذا مح لت اللجنة املادة أكثر من وسعها، فإن الصعوبات اخلطرية القائمة فعال  يف صون النظام التقليدي قد تزداد . يدعمه
 .      ًتفاقما 

على عبارة " الغالبة" أنه يؤيد آراء األعضاء الذين يفضلون عبارة ٦ أعلن فيما يتعلق مبشروع املادة السيد غايا -٣٣
                         ُ ِّ         ومع ذلك، فإن األسباب اليت ق د مت هلذا   . ألمر يتعلق مبقارنة الروابط اليت تربط فرد ما بدولة أو بأخرى   ، إذ إن ا"الفعلية"
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فكل شيء :              ً                                                   فمن احملتمل جدا  أن تكون اجلنسية املكتسبة حبكم امليالد هي اجلنسية الفعلية. اخليار ال تبدو له مقبولة بالكامل
والشعور املهيمن لدى األعضاء هو، فيما يبدو، أنه يتعني ". الفعلية"ى لكلمة مرهون باملعىن، الواسع أو الضيق، الذي يعط

 .استخدام الكلمة مبعىن ال يبيح لدولة اجلنسية ممارسة احلماية الدبلوماسية إال يف احلاالت القصوى 

 أوسع نطاق ممكن، وقال السيد غايا إن املقرر اخلاص والسيد هافنر مييالن إىل إعطاء مفهوم احلماية الدبلوماسية -٣٤
ويتعلق األمر مبعرفة ما إذا كان  . وجيدر توضيح نطاق مشاريع املواد، إذ مل حتدد بعد. ألن هذه العملية تليب مصلحة الفرد 

اهلدف من احلماية الدبلوماسية هو أن تندرج يف إطار القواعد املتعلقة مبعاملة األجانب فحسب، أم ما إذا كانت تشمل 
           ً                                                                            إلنسان عموما ، وإذا كان األمر هكذا، معرفة ما إذا كانت دولة اجلنسية، من أجل تلك احلماية، متلك     ً            أيضا  محاية حقوق ا

وإذا كان الرد بالنفي، فإن رابطة . وهذا هو جوهر املسألة. إمكانية تقدمي مطالبات ال تكون دول أخرى مؤهلة لتقدميها
وإذا كان الرد باإلجياب، فهذا معناه . حلماية الدبلوماسيةاجلنسية تفقد كل معناها وال حاجة إىل توسيع نطاق مفهوم ا

 .العودة إىل احلالة اليت كانت سائدة قبل احلرب العاملية الثانية، حني كانت الدول تسعى حلماية حقوق مواطنيها فقط

 احلماية         ِّ                                ، اليت متي ز بني مناصري التفسري الذي يفيد بأن٨ أشار إىل املالحظات بشأن املادة السيد سيما -٣٥
                                         ً                                                            الدبلوماسية هي سلطة تقديرية وليست التزاما  على الدولة ومن يبدو هلم يف املناقشات أن مثة نزعة حنو حتويل حق من 
حقوق الدولة إىل حق من حقوق الفرد، فأعلن أنه جيب إجياد توازن بني األعمال املتعلقة باحلماية الدبلوماسية واألعمال 

 .ن توخي الدفاع عن حقوق الفرد يف إطار موضوع مسؤولية الدولفيمك. املتصلة مبسؤولية الدول

حيظى فيما يبدو " املطلوب محايته "، قال إن اقتراح السيد كامتو وضع نقطة بعد عبارة  ٥وفيما يتعلق باملادة  -٣٦
                 ً   عبارة متصلة دائما  يف                      ً     ، املقترح إضافتها أيضا ، هي "    ً              طبقا  للقانون الدويل"غري أن عبارة . مبوافقة العديد من أعضاء اللجنة
وبالتايل، ففي إطار األعمال بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول، قيل . ممارسة اللجنة مبا تفعله الدول

قد "     ً              طبقا  للقانون الدويل"واإلعالن أن الفرد يكتسب اجلنسية . )٢("    ً              طبقا  للقانون الدويل"إن بإمكان الدول منح اجلنسية 
وعليه، فيجب جتنب هذا . طباع بأن هذا الفرد قد خيل بأحكام القانون الدويل باختياره اجلنسية غري املناسبةيعطي االن

 .االنطباع يف اختيار العبارات املستخدمة

 الالجئون ألسباب اقتصادية الذين ٨ رأى أنه يتعني أن يستبعد من نطاق تطبيق املادة السيد إيكونوميدس -٣٧
ودولة اجلنسية قادرة يف حالتهم على ممارسة .                                ً           ولكنهم حيتفظون بروابط عادية جدا  مع بلداهنميعملون يف بلد أجنيب

وخبالف الالجئني ألسباب .  تسري على الالجئني السياسيني ٨ورأى أن املادة . محايتها الدبلوماسية إذا اقتضى األمر
وهو حباجة بالتايل .  وهو ال يلتمس محاية هذه الدولةاقتصادية، مل تعد توجد بني الالجئ السياسي أي عالقة ببلده األصلي

                                                   ً                           ولالستفادة من تلك احلماية، ال يكفي أن يكون الالجئ مقيما  يف البلد الذي ميارس احلماية  . إىل محاية بلد آخر
ية املتعلقة مبركز                                                             ً                         فينبغي أن تكون الدولة اليت يقيم فيها الالجئ قد اعترفت به شرعيا  بأنه الجئ، مبفهوم االتفاق  . الدبلوماسية

                                                        

، الفصل الرابع، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية  (٣من التعليق على املادة ) ٢(انظر الفقرة  )٢(
 ).٢-الفرع هاء
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، غري أنه ينبغي يف رأي السيد ٨                    ً                                     وهذا احلل أكثر تقييدا  إىل حد ما من احلل املنصوص عليه يف املادة . الالجئني
 .إيكونوميدس استيفاء هذين الشرطني من أجل التمتع باحلماية الدبلوماسية

وهو يرى أن األمهية القانونية . بعها اإلنساين         ِّ     ، اليت ينو ه بطا٨                      ً         أعرب عن ارتياحه عموما  للمادة السيد غالتسكي -٣٨
                                                                   ً وهدف املادة احلقيقي هو معاجلة حالة يكون فيها فرد معني، يف وضع معني، حمروما  . هلذه املادة ال صلة هلا حبقوق اإلنسان
وماسية يف حالة      ً                                 بديال  لدولة اجلنسية ألغراض احلماية الدبل٨ويتيح مشروع املادة . من إمكانية طلب احلماية الدبلوماسية

                                                                                                      ً  عدمي اجلنسية الذي ال ميكنه اللجوء إىل أي دولة، أو يف حالة الالجئ الذي ال ميكنه اللجوء إىل الدولة اليت يكون، نظريا ، 
فمشروع املادة يندرج يف إطار آخر . وال يوجد يف هذه احلالة أي تنافس أو التباس مع محاية حقوق اإلنسان. من رعاياها
 .         ًخمتلف متاما 

غري .  أعرب عن ميله إىل االقتراح املقدم من السيد كروفورد الذي ال تتسم وجهة نظره بالرجعية    السيد كامتو -٣٩
             ً                          وإذا أمكن فعال  أن يظل الالجئون السياسيون .                                                        ًأن وضع الالجئني هو من حيث جوهره وضع مؤقت وجيب أن يظل مؤقتا 

 وليس الالجئني -م، فيمكن اعتبار أن فئات الالجئني األخرى    الجئني، طاملا ظل يف احلكم النظام الذي طردهم من بلداهن   
                                                                                                 ِّ       ألسباب اقتصادية، الذين ال يشملهم املوضوع والذين يندرجون يف فئة ختتلف اآلراء حوهلا، وإمنا الالجئون الذين شر دوا    

ن إقامة الالجئ يف ويف الواقع إ. وهم حيتفظون جبنسية بلداهنم .  سيعودون إىل أوطاهنم بسرعة-إثر حروب أو كوارث 
املهجر تدوم فترة تتراوح يف املتوسط بني سنتني ومخس سنوات، وحىت إذا دامت تلك اإلقامة لفترة أطول، فإن ذلك ليس 

واحلماية اليت مينحها له مركز الالجئ كافية ريثما . من شأنه أن ينطوي على نتائج قانونية خبالف إرادة الدولة املضيفة  
ومع ذلك، فإن مالحظة السيد كروفورد جديرة بأن تراعى .  وطنه من طلب احلماية الدبلوماسيةيتمكن عندما يعود إىل

 .٨                ً         لدى النظر مستقبال  يف املادة 

 ال ميكن بأي حال من األحوال أن تفسر على أهنا ٨الواردة يف املادة " الجئ" الحظ أن عبارة السيد سيما -٤٠
باب اقتصادية، وال تشمل إال الالجئني مبفهوم االتفاقية املتعلقة مبركز تشمل ما مساه السيد إيكونوميدس الجئني ألس

إذ إهنا ليست عبارة قانونية " الالجئ ألسباب اقتصادية"وينبغي تاليف عبارة . الالجئني والربوتوكول اخلاص مبركز الالجئني
 .باملعىن الصحيح

إذ إن بلده، مجهورية إيران اإلسالمية، هو، حسب  أعرب عن تفهمه البالغ هلواجس السيد كاتيكا، السيد ممتاز -٤١
ولكنه ال .                                                                         ً                  إحصاءات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، البلد الذي يستضيف حاليا  أكرب عدد من الالجئني

لدولة فا.                    ً                             إمنا متنح الدولة حقا  فقط وال تفرض عليها أي التزام٨يشاطر السيد كاتيكا تلك اهلواجس، حيث إن املادة 
 .املضيفة تظل حرة يف منح الالجئني إليها محايتها الدبلوماسية أو عدم منحهم إياها

             ُ                                                                             وإىل جانب ما ذ كر من الجئني سياسيني والجئني ألسباب اقتصادية، توجد فئة ثالثة تشبه الالجئني املشردين    -٤٢
حه السيد إيكونوميدس، أي أال متنح احلماية ولعله ينبغي زيادة التمعن فيما اقتر. نتيجة منازعات مسلحة وكوارث طبيعية

 إال لألشخاص الذين حصلوا على مركز الجئ هبذه الصفة، سواء كان اللجوء ألسباب  ٨الدبلوماسية يف إطار املادة 
 .سياسية أو غري سياسية
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ّ                                                                      وض ح بادئ ذي بدء أن مفهوم مصلحة الفرد أعلى من مفهوم مصلحة حقوق اإلنسان  السيد هافنر -٤٣  يرى وهو.   
جيب " الجئ"فمصطلح . مثل السيد سيما أن مفهوم الالجئ ألسباب اقتصادية خيلو من أي واقع وهو تناقض يف العبارات

 .أن يستخدم باملعىن الذي تضفيه عليه الصكوك الدولية ذات الصلة

حظة اليت تصبح فيها أما فيما يتعلق حبجة السيد كروفورد، فلها جدارهتا، غري أن املشكلة هي أن حتدد بدقة الل -٤٤
                                                                                          ً  ومن ناحية أخرى، وإذا مل مينح حق ممارسة احلماية الدبلوماسية إال للدولة اليت يقيم فيها الالجئ شرعيا ، . اإلقامة شرعية

غري أن احلاالت اليت قد يتضرر فيها الفرد رمبا حتدث . حيرم الالجئ من حق التمتع باحلماية الدبلوماسية لدولة أخرى  
ظم األحيان يف البلد الذي توجد فيه إقامة الالجئ الشرعية، ألن من املفروض أن يكون ذلك الشخص   بالتأكيد يف مع

       ُ                                                                  وإذا مل ت منح تلك الدولة سوى حق ممارسة احلماية الدبلوماسية، فمن املؤكد أهنا لن . يقضي معظم وقته يف ذلك البلد
 أخرى إمكانية ممارسة هذه احلماية الدبلوماسية وقد  وينبغي بالتايل أن تتاح لدولة. تكون مؤهلة ملمارستها ضد نفسها

وواضح أن املسألة معقدة وتربر التمييز .                                         ََ                           تكون تلك الدولة بالتأكيد هي الدولة اليت م ن حت يف املقام األول مركز الالجئ
 .                                        َّ                                             بني حالة عدميي اجلنسية وحالة الالجئني بأن تكر س هلم فقرتان منفصلتان، بل ورمبا فقرتان منفصلتان

 أعلن أنه سيبدي مالحظات عامة بشأن مجيع مشاريع املواد املقترحة، فقال إن املقرر اخلاص السيد سيبولفيدا -٤٥
ويف . نظم برباعة جمموعة مفاهيم قانونية ستمكن من تعريف طبيعة احلماية الدبلوماسية ونطاق تطبيقها يف العامل املعاصر

. ء املصداقية واالحترام على عملية أثارت يف أمريكا الالتينية الكثري من العداءهذا اجملال، ميكن أن تساهم اللجنة يف إضفا
وهذا العداء هو مثرة ما يناهز قرنني من التجارب املريرة اليت أدت فيها التدخالت املسلحة والضغوط جبميع أشكاهلا إىل 

خمتلفة مبادئ متفق عليها ختدم مصاحل مجيع                   ُ             وتتاح اليوم فرصة لت رسى على أسس . تشويه معىن احلماية الدبلوماسية ذاته
. وفضل السيد سيبولفيدا أال يبدي وجهة نظره يف هذه املرحلة بشأن جدوى وضع فصل مكرس للتعاريف العامة . الدول

                        َّ     ً                                                                         فهو يرى من الضروري أن حيد د أوال  نطاق احلماية الدبلوماسية، واقترح أن يستبقى يف هذا الصدد عدد معني من املعايري 
 .ساسيةاأل

 قد تتخذه دولة حيال دولة أخرى، -                 ً  وليس خطوة وال عمال  -       ً                               ً   وجيب أوال  اعتبار احلماية الدبلوماسية إجراء    -٤٦
                                                                      ً                                 باستبعاد اإلجراءات اليت قد يتخذها فرد ما بصفته الشخصية ضد دولة، وذلك مثال  حينما يوجد اتفاق يف جمال االستثمار 

                                               ً     وتستمد هذه احلماية أصلها من فعل أو تقصري يشكل فعال  غري  . يم الدويلأو التجارة لعرض املنازعات على التحك
                  ً وتفترض احلماية أيضا  . وهذا يعين أن احلماية الدبلوماسية متارس إذا انتهكت دولة ما التزاماهتا الدولية.            ًمشروع دوليا 

.                ً          غري املشروع دوليا  أو التقصريوجود ضرر الحق بأجنيب أو مبمتلكاته ووجود رابطة سببية بني الضرر الالحق والفعل 
ولكي تسند إىل الدولة .                                                            ً                           ويتعلق األمر هنا مببدأ املسؤولية أو اإلسناد اليت ميكن أن تبدأ بناء  عليها احلماية الدبلوماسية 

مسؤولية الضرر، ال بد أن يوجد إنكار عدالة، أي أال تعد توجد إمكانيات احلصول على جرب أو ترضية من الدولة اليت 
وعندما تكون مجيع سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية الوطنية قد استنفدت، وإذا مل جيرب الضرر . ى إليها الفعليعز

                             ً     ً    وتكتسي ممارسة هذا اإلجراء طابعا  خاصا  من . الناجم عن انتهاك االلتزام الدويل، جيوز إعمال إجراء احلماية الدبلوماسية
ومن جهة أخرى، .                  ً        ً                         ال تستتبع التزاما  تلقائيا  وحتميا يف القانون الدويل حيث أن دولة اجلنسية متلك سلطة تقديرية

فيبدو من املستحسن  .                                 ً                                                 يستحسن أن تشري مشاريع املواد أساسا  إىل معاملة الرعايا، وباألخص معاملة األشخاص الطبيعيني
فقد تكون هذه اجلنسية هي : سيتهم                           ً                                             استبعاد األشخاص املعنويني نظرا  إىل الصعوبات البديهية اليت قد تترتب عن حتديد جن
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َ                                           جنسية دولة املقر، أو دولة التسجيل، أو دولة ح ملة األسهم، بل ورمبا دولة مركز اختاذ القرارات ويف اخلتام، فإن احلماية .                                           
وال ميكن استخدام إال وسائل . الدبلوماسية جيب أال تشمل بأي حال من األحوال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 

                                                                    ً                           لمية للحصول على جرب ضرر الحق بشخص أجنيب قد يكون ضحية فعل غري مشروع دوليا  وقد يلجأ إىل دولة جنسيته   س
 .ليطلب محايتها الدبلوماسية بعد أن تكون قد استنفدت مجيع سبل االنتصاف األخرى املتاحة

لقوة، يف إطار احلماية الدبلوماسية، ينبغي ، إذ إن منع اللجوء إىل ا٢وبالتايل، ينبغي أن تعاد بالكامل صياغة املادة  -٤٧
 ٢ من املادة ٤وذكر السيد سيبولفيدا أن التفسري املشاع بشكل مفرط للفقرة .              ً                     أن يكون قطعيا  وأال يتحمل أي استثناء

 ً    ا  ما                                  ً                                                          من ميثاق األمم املتحدة قد أتاح جماال  للكثري من حاالت التعسف يف استخدام السلطة، وأن الوقائع كثري  ٥١واملادة 
ويف مادة من هذا القبيل، وعندما تكون أرواح رعايا .           ً                                            أثبتت الحقا  أن الدفاع الشرعي قد مت التذرع به بصورة خاطئة

دولة ما أو سالمتهم عرضة للخطر، يكون من املعقول أكثر أن تنص أحكام القانون على أنه جيوز للمجتمع الدويل أن     
 .يص اللجوء بصورة انفرادية إىل استخدام القوة          ً                 ً       يتخذ مجاعيا  تدابري فعالة، بدال  من ترخ

ّ                     هي معرفة صاحب احلقوق املطالب هبا عندما حتم ل دولة اجلنسية دولة ٣واملسألة املركزية اليت تثريها املادة  -٤٨                                       
ل   هو الذي يتحم- وليس الدولة -        ُ             وجيب أال ي نسى أن الفرد . أخرى مسؤولية األضرار الالحقة بأحد رعايا دولة اجلنسية

فليس بإمكان الفرد أن . الضرر وأنه تتاح له سبل انتصاف أخرى غري احلماية الدبلوماسية للحصول على جرب الضرر 
                                                                       ً                                 يعرض القضية على هيئة قضائية أو حمكمة إدارية وطنية فحسب وإمنا بإمكانه أيضا  اللجوء إىل هيئة حتكيم دولية أو إىل 

والدولة اليت تقدم مطالبة بالنيابة عنه . ة الرتاع والضرر الالحق بهأحد أجهزة الدفاع عن حقوق اإلنسان، حسب طبيع
وباإلضافة إىل ذلك، متارس الدولة هذه الوظيفة . ليس هلا يف الواقع سوى وظيفة تكميلية وليس حق خالص أو مطلق

وتثري املادة . لدبلوماسيةبطريقة تقديرية، وال توجد عالقة متبادلة تلقائية وضرورية بني الضرر الالحق بالشخص واحلماية ا
لدولة اجلنسية احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها "فعندما يعلن أن :  من جهة أخرى مشكلة صياغة٣

فعل أو تقصري " تنص على أن الضرر املعين جيب أن يكون نتيجة ١     َ  َ ُّ           ، جيب ت ذ ك ر أن املادة *"ضررأحلقت به دولة أخرى 
وإذا كان الشرط الذي ال بد منه ملمارسة احلماية الدبلوماسية هو أن يكون  ".  ً                        ا  منسوب إىل الدولة الثانيةغري مشروع دولي

 .، أو يف فصل مكرس للتعاريف٣                ً                      ً                          ً         الضرر الالحق نامجا  عن فعل غري مشروع دوليا ، فرمبا يتعني توضيح ذلك أيضا  يف املادة 

ملمارسة احلماية " الواجب القانوين"                        ً ا كان يقع على الدولة فعال   عدة أسئلة هامة، أوهلا ما إذ ٤وتطرح املادة  -٤٩
فعلى الدولية بالتأكيد واجب معنوي يف محاية مصاحل رعاياها، سواء على  . ١الدبلوماسية على حنو ما تنص عليه الفقرة 

لتزام السياسي الذي ميكن بالتايل أراضيها أو خارجها، غري أن األمر يتعلق، باألحرى، بالتزام قانوين باملعىن الدقيق لعبارة اال
وفكرة تقدمي احلماية الدبلوماسية كوسيلة للتصدي النتهاك جسيم لقاعدة آمرة رمبا ال تكون، هي .                    ًأن يكون نطاقه حمدودا 

                         ً                                                    وهذه االنتهاكات تستوجب بدال  من ذلك اعتماد اجملتمع الدويل تدابري قسرية يف إطار الباب .                     ًاألخرى، فكرة جيدة جدا 
          ً     ً                                        تشمل عددا  كبريا  من االستثناءات وشروط الوقاية، مما جيعل   ٤ويف اخلتام، فإن املادة . ابع من ميثاق األمم املتحدة  الس

 .                            ًاملادة غري قابلة للتطبيق عمليا 

 فإن دولة اجلنسية تعين الدولة اليت منحت: " لتصبح هنايتها على النحو التايل٥واقترح السيد سيبولفيدا تغيري املادة  -٥٠
جنسيتها للشخص الذي تعتزم الدولة محايته على أساس مكان والدته، وجنسية أحد والديه، أو على أساس التجنس  
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         ً                     ويبدو فعال  من املربر أن يوضع شرط . إذ إن التشريعات ختتلف يف هذا الصدد" أحد والديه"، وشدد على عبارة "الفعلي
                            ً                          كون تلك الدولة قد اعترفت فعال  بأن الشخص املطلوب محايته   مسبق لكي متارس دولة احلماية الدبلوماسية، وهو أن ت

ويف حالة التجنس، لن تقبل الدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية إال إذا كانت توجد رابطة حقيقية وفعلية . حيمل جنسيتها
 .تربط ملتمس احلماية الدبلوماسية بتلك الدولة 

           ً                                                ، إذ إن دوال  عديدة تترك لرعاياها جنسيتهم األصلية وتعترب أهنم ال  مشكلة معقدة٦واملشكلة اليت تثريها املادة  -٥١
أي الدولة األوىل (وهذا ما قد ينطوي على أن دولة املنشأ . ميكنهم فقداهنا، حىت ولو اكتسبوا بعد ذلك جنسية أخرى

د الدولة اليت اكتسب هذا حتتفظ يف مجيع احلاالت بصالحية ممارسة محايتها الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها ض) للجنسية
 من اتفاقية ٤                                          ّ            ولعله يستحسن التمسك يف هذا الصدد باملبدأ املبي ن يف املادة  ). الدولة الثانية للجنسية(الشخص جنسيتها 

ال جيوز أن متارس دولة محايتها الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها ضد دولة "، والذي ينص على أنه ١٩٣٠الهاي لسنة 
وليس من املشروع، عن طريق احلماية الدبلوماسية، أن يتسىن لشخص مزدوج  ".               ًن رعاياها أيضا يكون هذا الشخص م

 .دعوى ضد دولة يكون من واجبه الوالء والوفاء هلا) أو اإليعاز برفع(اجلنسية من رفع 

      ً        رية جدا  يف إطار ومن املسائل اجلوهرية األخرى اليت يتعني معاجلتها مسألة إنكار العدالة، اليت تتصف بأمهية كب -٥٢
 .احلماية الدبلوماسية

واستحسن السيد سيبولفيدا إشارة املقرر اخلاص يف تقريره إىل أعمال اثنني من كبار رجال القانون يف أمريكا  -٥٣
                                ّ                                                                      الالتينية، ومها غارسيا أمادور وأور يغو فيكونيا، غري أن ال بد له من اإلشارة إىل أن مؤلفني كثريين آخرين يف أمريكا 

                 ً                                                                                    التينية كتبوا أيضا  مؤلفات عن موضوع احلماية الدبلوماسية؛ وباإلضافة إىل كارلوس كالفو الذي ال ميكن جتاهله، ذكر ال
وسيكون من دواعي سروره أن . السيد سيبولفيدا بوجه خاص بوديستا كوستا وخيمينيس دي أريتشغا وسيزار سيبولفيدا

 .يوايف املقرر اخلاص بقائمة باملؤلفات ذات الصلة

.                     ً                                                          قال إنه ما زال قلقا  ألن مشروع املواد ال يشمل أي حكم متعلق حبقوق املواطن أو الرعيةالسيد لوكاشوك -٥٤
غري أن من فرط .                                                                    ً                وحق ممارسة احلماية الدبلوماسية هو بالتأكيد حق من حقوق الدولة وليس حقا  من حقوق الفرد  

                      ً          ً                 اللجنة إىل أن تقيم رغما  عنها شبها  بني اتفاقيات مثل احلماية، سيفضي األمر ب" موضوع"احلديث عن الفرد بوصفه 
ومثلما شدد السيد سيما، ينبغي  . االتفاقيات املعنية حبماية الطيور املهاجرة أو غري ذلك من األنواع املهددة باالنقراض
شوك يف هذا واقترح السيد لوكا.                       ً                                               للمشروع أن يقيم توازنا  بني حقوق الدولة من جهة وحقوق املواطن من جهة أخرى

حيق للمواطن أن يطلب إىل الدولة اليت يكون من "   ً  أوال ، : الصدد تضمني مشروع املواد ثالثة أحكام قد تنص على ما يلي
        ً  ؛ وثالثا ، "حيق للمواطن أن يرفض احلماية الدبلوماسية لدولة حيمل جنسيتها"       ً  ؛ ثانيا ، "رعاياها أن متنحه احلماية الدبلوماسية

نسية دولتني أو أكثر أن يقوم أثناء إقامته يف إقليم دولة ثالثة، بإبداء رأيه عند إعالن ما هي حيق ألي شخص حيمل ج"
                            ً     ً    ً          وهذه األحكام رمبا ال تشكل تقدما  الفتا  جدا  على صعيد ". وجيب أن تراعي الدولة الثالثة هذا الرأي. جنسيته الفعلية

 .موس وينبغي أن حتظى بكل االستحسان من جانب الدولالتطوير التدرجيي للقانون للدويل، إال أهنا تتصل بواقع مل
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          ً                                                                 تطرق جمددا  إىل تعليقات السيد سيبولفيدا، فأعلن أن مسألة استنفاد سبل االنتصاف السيد إيردوثيا ساكاسا -٥٥
       ً لف كثريا  وجيب مراعاة أن سبل وإجراءات االنتصاف احمللية ختت.       ً                  هي فعال  مسألة بالغة األمهية) أو إنكار العدالة(احمللية 

باختالف البلدان؛ وينبغي أال جتعل احلماية الدبلوماسية آلية تلقائية خشية التعدي على صالحيات الدول يف هذا الصدد 
 .وانتهاك سيادهتا

                                                  ُ           ً                                       وقال إنه يشاطر السيد سيبولفيدا رأيه بشأن ضرورة أن ي ستبعد متاما  ويف مجيع احلاالت استخدام القوة أو التهديد  -٥٦
وجيب أن تعمل اللجنة بواسطة التقنني على تعزيز مصداقية مبدأ احلماية الدبلوماسية، الذي يثور اجلدل حوله  . اباستخدامه

.       ً                       ً      ّ                                                                  أحيانا ؛ غري أن على اللجنة أيضا  أن تبي ن بوضوح أن احلق يف احلماية الدبلوماسية حق جيب أال ميارس إال بوسائل سلمية
 .وجيدر بيان ذلك صراحة يف مادة

 الحظ أن مسألة إنكار العدالة اليت أثارها السيد سيبولفيدا مسألة شائكة بوجه خاص يف سياق  غوكوالسيد -٥٧
وعلى حنو ما أكده السيد إيردوثيا ساكاسا، لكل حمكمة قواعد إجراءاهتا ومعايري قبول القضايا وغري  . احلماية الدبلوماسية

أي الدولة (تضرر من إنكار للعدالة، فقد يكون للطرف اخلصم ذلك من األمور، وعندما ترى دولة ما أن أحد رعاياها قد 
 فكيف حيسم األمر يف هذه احلالة؟.              ً         رأي خمتلف متاما  عن رأيها) اخلصم

                              ً                                                                     إن حاالت إنكار العدالة كثرية جدا ، وينبغي يف هذا الصدد وضع قاعدة دولية دنيا تكون قاعدة معنوية ينبغي أن  -٥٨
ولكن ألغراض املوضوع قيد الدرس، ينبغي أن تشرع اللجنة  . حضرة فيما يتعلق حبقوق الدفاعمتتثل هلا مجيع اجملتمعات املت 

                             ً                                       ً                                     يف التفكري يف هذا املوضوع اعتبارا  من اللحظة اليت تكون فيها قد استنفدت فعال  سبل االنتصاف احمللية املتاحة للمواطن    
 . ً                    ا  إىل جتاوز نطاق واليتهاوحماولة الرجوع إىل ما قبل تلك اللحظة قد تؤدي هبا حتم. املضار

أعرب للسيد سيبولفيدا عن جزيل شكره على اقتراح إمداده بقائمة مؤلفات      ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٥٩
وفيما يتعلق مبشكلة إنكار العدالة، الحظ أن هذه .                                                             ً   مؤلفني من أمريكا الالتينية، وهي قائمة ستكون بالتأكيد مفيدة جدا  له

وإذا شرعت اللجنة يف دراسة هذا املوضوع، فلرمبا يلزمها عدة عقود إلمتام . إطار القواعد األوليةاملسألة تندرج يف 
لذلك سيكتفي مبواصلة دراسة مسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية اليت تشكل يف حد ذاهتا مسألة شائكة مبا فيه . دراسته
 .الكفاية

متكن اللجنة يف اخلمسينات والستينات من تقنني قواعد مسؤولية     َّ                         ذك ر بأن السبب الرئيسي لعدم السيد تومكا  -٦٠
                             ً    وهو يأمل أال تتعثر اللجنة جمددا ، يف . الدول هو أن املقرر اخلاص ركز اهتمامه بشكل مفرط على مسألة معاملة األجانب

 عن دراسة موضوع إطار دراسة مسألة احلماية الدبلوماسية، مبشكلة حقوق والتزامات الدول إزاء األجانب، وأن تعدل
 .                              ً            إنكار العدالة الذي يشكل بديهيا  قاعدة أولية

وقررت اللجنة أال تغامر يف جمال القواعد األولية .  قال إنه يشاطر بالكامل السيد تومكا رأيهالسيد روزنستوك -٦١
 .وجيب أال تعاجل مشكلة إنكار العدالة يف إطار املوضوع قيد النظر. وأن تتمسك هبذا القرار
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.                    ً                                                     تبدو له مرضية إمجاال ، وأعلن أنه سيكتفي بالتايل بإبداء بعض املالحظات الوجيزة٨ إىل ٥وقال إن املواد من  -٦٢
                                       ً                         عبارة قابلة للنقاش، واقترح أن حيذف متاما  اجلزء األخري من اجلملة بعد ٥املستخدمة يف املادة " التجنس احلقيقي"فعبارة 
                                                             ً    لتساؤل عما إذا كان اجلزء الذي يلي تلك العبارة ال يعقد األمور بدال  من ؛ وميكن ا"الشخص املطلوب محايته"عبارة 

ومالحظة السيد براونلي بشأن ضرورة مراعاة حقائق العامل املعاصر بإيالء مزيد من األمهية ملكان اإلقامة . توضيحها
فيجب أال يزيد من . بأن تراعى                                                                         ً  مالحظة تبدو له هامة، غري أن اهلواجس اليت أعرب عنها السيد كاتيكا جديرة هي أيضا   

 .إثقال العبء الذي يثقل كاهل البلدان املضيفة اليت قد تثبط عزميتها ملنح اللجوء لالجئني 

                                                                                 ً    مهوم العامل املعاصر، حيث يتم التشديد بصورة متزايدة على الفرد؛ ومما يشهد على ذلك، مثال ،  ٦وتتناول املادة  -٦٣
                                                  ً    والنهج الذي اتبعه املقرر اخلاص يف هذه املادة يتفق أيضا  مع . عواقب انعدام اجلنسية                   ً            اجلهود املبذولة حاليا  للقضاء على 

 .األحكام القانونية الدولية الصادرة يف اآلونة األخرية

غري أنه يشاطر رأي األعضاء الذين .  ال تثري لديه أي مشكلة، وجيوز إحالتها مباشرة إىل جلنة الصياغة٧واملادة  -٦٤
                                        ً          ً  وما يليها من فقرات يف التقرير تتضمن حججا  مقنعة جدا  ١٧٥   َّ             وبي ن أن الفقرات . ٧ و٦تيب املادتني اقترحوا قلب تر

 .                         ً                اليت ينبغي أن حتال هي أيضا  إىل جلنة الصياغة٨لصاحل املادة 

فرطة على وأعلن السيد روزنستوك أنه يترقب باهتمام تقارير املقرر اخلاص القادمة، ودعاه إىل عدم الرد بتلقائية م -٦٥
وقد تدفع هاتان املسألتان باللجنة خارج املوضوع ". انتهاك قاعدة يف مواجهة الكافة"أو " انتهاك قاعدة آمرة"مفهومي 

 .الذي هي بصدده، وقد تثور بسببهما جماهبات ال فائدة منها

٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٢٧جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو/ أيار٢٥اخلميس، يوم 

 شوساي ياماداالسيد  :ئيسالر

 تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، -السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو :احلاضرون 
السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد  السيد البحارنة، السيد تومكا،
د غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السي

 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد هافنر، السيد هي�كانديويت، السيد كوسوما 

 ــــــــ

 ))١(Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506) (تابع(احلماية الدبلوماسية 

 ] من جدول األعمال٦البند [

 )ختام(األول للمقرر اخلاص التقرير 

وذكر أن احلاجة إىل مثل هذا التعريف ". دولة اجلنسية" هي تعريف ملصطلح ٥ قال إن املادة السيد تومكا -١
 ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد رعاياها أحلقت به دولة ٣واضحة ألن دولة اجلنسية حيق هلا مبوجب املادة 

واستدرك يقول إن إدراجها يف املشروع ليس من األمور املألوفة ألنه مل يتم . ةأخرى الضرر بطريقة غري مشروع
هي " النطاق" املعنونة ١ويف الواقع، فإن املادة . ٥   ّ          إال  يف املادة ٣تعريف إحدى املصطلحات املستخدمة يف املادة 

ألحيان يف حاالت مشاهبة، أن حماولة لتعريف احلماية الدبلوماسية ولذلك فقد يكون من املفيد، كما مت يف معظم ا
 .١ُ                                                                   ت درج مادة تتناول بصورة حصرية تعاريف للمصطلحات تأيت مباشرة بعد املادة 

ومضى يقول إنه وإن كان ال ينبغي أن يثري اكتساب اجلنسية بفعل حق الدم أو حق األرض أية مشكلة  -٢
وقال إن . جنس قد يفعل ذلك بالتأكيدخاصة يف سياق احلماية الدبلوماسية، فإن اكتساب اجلنسية يف حالة الت

إىل أن القانون الدويل ال ) Add.1و A/CN.4/506( من تقريره األول ١٠٤املقرر اخلاص أشار عن حق يف الفقرة 
ويظهر فيما يبدو من عمل املقرر اخلاص أن معظم رجال القانون يرون . يعترف حباالت التجنس يف مجيع الظروف

صلة "                                                ّ                    نسية يتطلب وجود صلة أوثق تربط الفرد بالدولة، ويعب ر عنها يف العادة ب  أن التجنس عن طريق منح اجل
بيد أن املقرر اخلاص مل يوافق على هذا االقتراح، حيث كانت حجته األساسية، كما ترد يف ". حقيقية أو فعلية

ة من احلماية ، هي قلقه على املاليني من األشخاص الذين يفترض أهنم سيستثنون من االستفاد١١٧الفقرة 

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(
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، األمر نوتيبومالدبلوماسية يف حالة التطبيق الدقيق لشرط الصلة احلقيقية الذي قدمته حمكمة العدل الدولية يف قضية 
 .الذي سيضعف املبدأ القانوين التقليدي املتمثل يف احلماية الدبلوماسية

 اليوم الذي تسود فيه العوملة                                       ً                     وقال السيد تومكا إنه هو غري مقتنع شخصيا  بالكامل من أنه يف عامل -٣
واهلجرة، ال حيصل ماليني من األشخاص الذين يتركون دولة جنسيتهم ويستقرون يف دول أخرى على جنسية تلك 

 اليت ٥                              ً                                                         وإذا مل يكتسب أولئك األشخاص أبدا  جنسية الدولة اليت انتقلوا إىل العيش فيها، فإن مادة كاملادة . الدول
 .                                            ًلن تقدم هلم أية محاية أفضل ألهنم لن يتجنسوا أبدا تنص على التجنس حبسن نية 

 على أن من الصعب حصر ١١٢وذكر أن املقرر اخلاص مل يتوسع لألسف، يف تأكيده الوارد يف الفقرة  -٤
له دور يف حالة التجنس  وأضاف أنه يرى أن شرط الصلة احلقيقية. شرط الصلة احلقيقية يف حاالت التجنس

 الزائد توضيح شرط الصلة احلقيقية يف حاالت اكتساب اجلنسية وبفعل حق الدم أو حق وذكر أن من. بالتحديد
 األرض، ألن الشرط الضروري لالرتباط يندرج، على النحو املعترف به بوجه عام، يف مبدأي حق الدم وحق

 .األرض

ب اجلنسية، صاغ                              ً                                        وأردف يقول إن املقرر اخلاص، بدال  من صياغة شرط الصلة احلقيقية يف حاالت اكتسا -٥
وقال إنه . شرط منح اجلنسية حبسن نية، اليت ينبغي افتراضها، وألقى على الدولة املستجيبة عاتق إثبات سوء النية

                                                                   ً                          ً     من جهته ال يعلم بأية حالة وجدت فيها احملكمة أن دولة ذات سيادة اختذت فعال  بسوء نية، وإنه سيكون ممتنا  إذا 
وذكر أن املقرر اخلاص اعترف بنفسه . لة عن ذلك من املمارسات القضائية الدوليةمتكن املقرر اخلاص من تقدمي أمث

وعليه، فسيكون من غري .  بالرغبة عن التوصل إىل هذا االستنتاج من قبل حمكمة العدل الدولية١٠٨يف الفقرة 
 عبارة ٥دم يف املادة وسيكون من األفضل أن تستخ. العادل إلقاء عاتق إثبات سوء النية على الدولة املدعى عليها

وعلى النحو الذي مت يف قضية ) ٢٦٢٥اجللسة (، اليت اقترحها السيد إيكونوميدس "التجنس الصحيح"
Flegenheimer ] وذكر أنه ميكن أن ي وضح يف التعليق ما . ١١١، الوارد ذكرها يف الفقرة ]٣٧٧انظر الصفحة                  ُ                

 .قانون الدويل، مبا يف ذلك توفر شرط الصلة احلقيقية                                       ً         هو املقصود بالتجنس الصحيح أي التجنس طبقا  لشروط ال

فهي على النحو الذي أشار إليه السيد .            ً     ً                  أثارت أيضا  عددا  من املسائل املفيدة٦ومضى يقول إن املادة  -٦
وغريه من األعضاء، خترج عن القانون الدويل العريف، الذي جيب أن يشكل أساس ) ٢٦٢٦اجللسة (غالتسكي 

                       ً                                              وذكر أن ذلك كان هو أيضا  االستنتاج الذي توصل إليه معهد القانون الدويل يف . ذا املوضوعالعمل املتعلق هب
                 ً                                                ً      ً      ، حيث اعتمد قرارا  ينص على أنه جيوز للدولة املدعى عليها أن ترفض طلبا  دوليا  يقدم ١٩٦٥دورة وارسو، عام 

لة املطالبة والدولة املدعى عليها يف          ِ َ                                                      إليها من ق ب ل دولة ما للتعويض عن ضرر حلق بفرد حيمل جنسية كل من الدو
وكان رأي املعهد هو أن هذه املطالبات هي مطالبات ال ميكن أن تقبلها احملكمة املقدم إليها . )٢(نفس الوقت

                                                        

 .١٢، احلاشية ٣٢، الفقرة ٢٦١٧انظر اجللسة  )٢(
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                                           ّ                                            ً وذكر أن السيد غالتسكي أفاد األعضاء، عندما ذك رهم بأن الدول األعضاء يف جملس أوروبا اختذت موقفا  . الطلب
 .دت االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية     ً           مشاهبا  عندما اعتم

، شرط الصلة احلقيقية أو ٥وأردف يقول إن من املفارقة أن يرفض املقرر اخلاص، يف تعليقاته على املادة  -٧
فإذا اعتربت بعض البلدان، مثل سويسرا واململكة .  مفهوم الفعالية فيما يتعلق باجلنسية٦الفعلية وأن يقدم يف املادة 

دة، أن القاعدة العامة هي عدم ممارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن املواطنني الذين حيملون جنسيتني إزاء املتح
 يف حالة اململكة -دولة اجلنسية الثانية وأن ممارسة احلماية الدبلوماسية تقتصر على االستثناء يف ظروف حمددة 

البة كمواطن من مواطين اململكة املتحدة ال كمواطن من املتحدة، حيث عاملت الدولة املدعى عليها صاحب املط
وأضاف أنه ينبغي إعادة . ٦ فعندئذ ينبغي أن يوضح ذلك يف صياغة املادة - ١٥٦مواطنيها، كما ورد يف الفقرة 

جيوز للدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها عدم ممارسة : "صياغة هذه املادة األخرية بعبارات سلبية على النحو التايل
                                                                                           ً      احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد مواطنيها حلق به ضرر، ضد دولة يكون الفرد املضرور أحد مواطنيها أيضا  ما مل 

 ]".أو الدولة صاحبة املطالبة[يعامل ذلك الشخص من قبل الدولة املدعى عليها كمواطن للدولة األوىل 

وأنه " ٥املعايري الواردة يف املادة "حة إىل  إىل اإلشارة بصرا٧ من املادة ١وذكر أنه ال حاجة يف الفقرة  -٨
 . من النص اإلنكليزيalsoينبغي حذف كلمة 

ورمبا .  املقدمة كاقتراح للقانون املنشود٨واختتم حديثه يقول إنه ينبغي توخي احليطة عند معاجلة املادة  -٩
فاملادة . ية العامة عن أعمال الدورةمن احلكمة التماس الدول لتقدمي تعليقات إلدراجها يف تقرير اللجنة إىل اجلمع

 غريت، إىل حد ما، طبيعة احلماية الدبلوماسية كحق يعود إىل الدولة، وكحق لضمان احترام قواعد القانون ٨
                ّ                                                   ومشروع املادة يسل م حبق الدولة يف ضمان احترام القانون الدويل فيما يتعلق . الدويل، يف شخص مواطنيها
 .اطنيهاباألشخاص الذين ليسوا من مو

                                  ً                             تشترط أن يكون الشخص الطبيعي حائزا  على جنسية الدولة حبكم امليالد ٥قال إن املادة السيد البحارنة  -١٠
ومع ذلك، فإن الطريقة اليت صيغت هبا هذه . أو األصل أو التجنس لكي توفر له دولة اجلنسية احلماية الدبلوماسية

، وإن مل يكن احلال كذلك، يتعني على اللجنة أن تضع "جلنسيةدولة ا"املادة تقترح أن غرضها هو تعريف مصطلح 
     ً                                                                                           أساسا  ميكن باالستناد إليه أن يطلب مواطن احلماية الدبلوماسية من دولة جنسيته، وهذا األساس هو امليالد أو 

ألغراض احلماية : " هو كاآليت٥ولذلك ينبغي أن يكون املبدأ الواجب أن جتسده املادة . األصل أو التجنس
لدبلوماسية، جيوز لألشخاص الطبيعيني الذي اكتسبوا جنسيتهم على أساس امليالد أو األصل أو التجنس أن ا

                       ً                          وهذه الصياغة أقل تعقيدا  بكثري باملقارنة مع الصياغة ".                                  ِ               حيصلوا على احلماية الدبلوماسية من ق بل دولة جنسيتهم
وذكر أن . "احلقيقي"وكذلك الكلمة الزائدة " تعين"وكلمة " الشخص"وقال إنه حذف يف اقتراحه كلمة . األوىل

قوانني التجنس واجلنسية هي مصدر اجلنسية دون أن تقترن هبا صفة، وهي تشبه املصدرين اآلخرين أي امليالد 
ولكن عندما تعرض املسألة على احملكمة نتيجة طلب يقدمه شخص حصل على اجلنسية بالتجنس، . واألصل

 .نوتيبوموهذا أمر يتمشى مع قضية . إذا كان منح هذه اجلنسية مت حبسن نية أم الفيمكن للمحكمة التساؤل عما 
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وأردف يقول إن هذه املصادر الثالثة تشكل رابطة اجلنسية اليت تربط املواطن املضرور بدولة جنسيته  -١١
. القضايا يف احملاكم الدولية                  ً                        وجيد هذا املبدأ دعما  له يف عدد من االتفاقيات و. ألغراض املطالبة باحلماية الدبلوماسية

يرجع لكل دولة أمر : "، املشار إليها يف التعليقات، تنص على ما يلي١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لعام ١واملادة 
         ُ       على أنه ي شترط ١٠٠وذكر أن املقرر اخلاص أكد يف الفقرة ". حتديد من تعتربهم مواطنني مبوجب قانوهنا اخلاص

سان أن متتثل للمعايري الدولية عند منح اجلنسية، وأشار يف نفس الفقرة إىل بعض على الدول يف جمال حقوق اإلن
ومع ذلك، وفيما . احلدود املفروضة على املبدأ القائل بأن منح اجلنسية يقع ضمن االختصاص الداخلي للدولة

بط الشخص جبنسيته ، يبدو أنه ليس هناك أي شك يف أن عوامل امليالد واألصل والتجنس اليت تر٥يتعلق باملادة 
 .تشكل الصلة احلقيقية أو الفعلية اليت يعترف هبا بوجه عام القانون الدويل ألغراض احلماية الدبلوماسية

وميكن التساؤل عما إذا كانت هناك ضرورة إلضافة صلة حقيقية أو فعلية يف حالة التجنس، كما يف قضية  -١٢
، اليت ينبغي تضييق نطاقها من ثالث نواحي على نوتيبومن قضية ويبدو أنه من غري املمكن التعميم بشأ. نوتيبوم
   ً                                                                                       أوال ، إن هذه القضية تنطبق على ازدواج اجلنسية أي جنسية نوتيبوم الغواتيمالية األصلية اليت ظلت يف . األقل

رى      ً                                                                   عاما  واليت أوجدت بالنسبة له صلة فعلية وحقيقية بدولة اجلنسية، واجلنسية األخ٣٤حوزته ملدة جتاوز 
     ً                                   فوفقا  حملكمة العدل الدولية، أثبتت الوقائع . األضعف بكثري من اجلنسية األوىل، اليت اكتسبها يف ليختنشتاين

بوضوح عدم وجود أي ارتباط بني نوتيبوم وليختنشتاين ووجود صلة وثيقة وطويلة األمد بينه وبني غواتيماال، 
وهنا تظهر احلاجة إىل تضييق نطاق شرط مبدأ . وهي صلة مل يؤد جتنسه إىل إضعافها بأي شكل من األشكال

 وإىل عدم تناوهلا كمبدأ عام يف القانون الدويل ميكن نوتيبومالصلة احلقيقية لكي ال يتجاوز الوقائع اخلاصة بقضية 
 ولذلك قال إنه يتفق مع املقرر اخلاص يف قوله يف الفقرة. تطبيقه على مجيع حاالت احلماية الدبلوماسية دون متييز

على أنه ال ميكن اعتبار املبدأ املتمثل يف اشتراط صلة فعلية أو حقيقية قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ١١١
      ً                                                وثانيا ، فإن مبدأ الصلة الفعلية أو احلقيقية يقتصر، فيما . تنطبق على قضايا ال تتعلق بازدواج اجلنسية أو تعددها

 أن تثريها هي أنه نوتيبومواملسألة الثالثة اليت ميكن لقضية . دد اجلنسيةيبدو، يف تطبيقه، على قضايا ازدواج أو تع
باستثناء التجنس بفعل امليالد واألصل، يكون اكتساب اجلنسية هو العامل الوحيد الذي ميكن أن يؤدي إىل اللبس 

ة كبرية فيما يتعلق فيما يتعلق باملطالبات بتوفري احلماية الدبلوماسية ألن قوانني اجلنسية للدول ختتلف بصور
    ً                                                           وفضال  عن ذلك، ميكن للدول أن متنح اجلنسية إىل الفرد باالستناد إىل جتاوز . بشروط منح اجلنسية بفعل التجنس

فقد وجدت احملكمة أن ليختنشتاين جتاوزت بعض . نوتيبوماحلقوق أو التصرف بسوء نية، كما أوضحته قضية 
وعليه، تشري الفقرة . راعاة منها للصفة املستعجلة لطلب نوتيبوم للتجنسقواعدها املتعلقة مبدة اإلقامة املطلوبة م

واألمثلة على التجنس الذي قد .  عن حق إىل أن القانون الدويل ال يعترف حباالت التجنس يف مجيع الظروف١٠٤
ة على أساس ال يعترف به القانون الدويل هي التجنس املكتسب عن طريق التدليس والتجنس املمنوح بطريقة متييزي

 .العرق أو اجلنس

                                                     ً                 تتناول ازدواج اجلنسية، وهو أمر يعتربه املقرر اخلاص واقعا  من وقائع احلياة ٦وأردف يقول إن املادة  -١٣
الدولية، لكنه يوافق على أن ازدواج أو تعدد اجلنسية أثار صعوبات فيما يتعلق بااللتزامات العسكرية واحلماية 

، بأن احملاوالت اليت بذهلا مؤمتر تدوين ١٢٢رر اخلاص اعترف يف تعليقاته، يف الفقرة وذكر أن املق. الدبلوماسية
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، وهيئات دولية أخرى للحد من ازدواج اجلنسية وتعددها أو ١٩٣٠القانون الدويل، الذي عقد يف الهاي يف عام 
أنه بالنسبة لشخص ما حيمل  بالتسليم ب١٩٣٠ونتيجة ذلك، انتهت اتفاقية الهاي لعام . إبطاهلا، قد باءت بالفشل

وذكر أنه رمبا .                                                                    ً            جنسيتني أو أكثر ميكن أن تعتربه كل دولة من الدول اليت حيمل جنسيتها مواطنا  من مواطنيها
واصل مبدأ ازدواج اجلنسية يف االنتشار طاملا كان القانون الدويل يعترف به، على الرغم من احلظر الصريح 

 .ازة جنسية أكثر من دولة يف وقت واحدمبوجب قوانني داخلية عديدة على حي

، فإن وزن السلطة القانونية مييل، فيما يبدو، إىل دعم القاعدة ١٢٣     ً                          ووفقا  لقول املقرر اخلاص يف الفقرة  -١٤
 من اتفاقية الهاي لعام ٤ومع ذلك من اهلام مراعاة أنه ال جيوز للدولة، مبوجب املادة . ٦املطروحة يف املادة 

.                                                                      ًحلماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى حيمل الشخص جنسيتها أيضا ، أن توفر ا١٩٣٠
 ألنه قام ١٩٣٠ قد قلب القاعدة املشار إليها يف اتفاقية الهاي لعام ٦وأضاف أن املقرر اخلاص عند اقتراحه املادة 

وبعبارة أخرى، يتعني . فعلية كحلوإنه بقيامه هبذا، فقد أدخل مبدأ اجلنسية ال. بصياغتها بصيغة اإلجياب ال النفي
على احملكمة، يف حالة ممارسة دولة اجلنسية احلماية الدبلوماسية ضد دولة جنسية أخرى، أن تطبق معيار اجلنسية 
الفعلية، وذلك يعين أنه يتعني عليها أن تدقق يف ظروف املطالبة وحتاول إجياد مع أي دولة جنسية كانت للمواطن 

 . حقيقيةاملعين صلة فعلية أو

    ً                         بدال  من املبدأ املقلوب الوارد ١٩٣٠ يف اتفاقية الهاي لعام ٤              ُ                           وتساءل ملاذا ال ي عتمد املبدأ الوارد يف املادة  -١٥
؟ ومضى يقول إنه إذا أدى ازدواج اجلنسية إىل نزاعات ولبس يف ممارسة الدول، فلماذا ال حتاول اللجنة ٦يف املادة 

 سيكون مبثابة ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لعام ٤صداقية؟ وذكر أن اعتماد املادة                      ً      أن تدونه إلعطائه مزيدا  من امل
 .خطوة مفيدة حنو احلد من اخلالفات اليت يثريها ازدواج اجلنسية فيما يتعلق باحلماية الدبلوماسية

.  الدول وكذلك إىل ممارسةنوتيبومومع ذلك ميكن تقدمي حجة مقنعة تفيد بأن هذه املادة تستند إىل قضية  -١٦
وقال إنه إذا وافقت اللجنة عليها، فإنه يود إدخال بعض التعديالت .  مقبولة٦وعليه، فقد ترى اللجنة أن املادة 
، جيوز لدولة اجلنسية أن توفر احلماية الدبلوماسية ٩ من املادة ٤    ً         رهنا  بالفقرة : "عليها حبيث يصبح نصها كاآليت

وهلذه ".     ً     ً                                             اطنا  أيضا  إذا كانت جنسيته الفعلية هي جنسية الدولة األوىلملواطن حلق به ضرر يف دولة يكون فيها مو
" املواطن املضار"وكذلك تكرار عباريت " لصاحل"وعبارة " ضد"الصياغة ميزة تتمثل يف جتنب استخدام عبارة 

قضية ، وهي كلمة تتمشى بصورة أكثر مع "الفعلية"وإعطاء األفضلية لكلمة " الفرد"وكلمة " الشخص املضار"و
الصلة الفعلية أو " وأضاف أن عبارة . وذكر أن هاتني الكلمتني تقابل إحدامها األخرى". الغالبة" من كلمة نوتيبوم
 .نوتيبومهي العبارة املستخدمة يف قضية " احلقيقية

" نيابة عن" بصورة يتم فيها جتنب عبارة ٧ من املادة ١وأردف يقول إنه يقترح إعادة صياغة الفقرة  -١٧
 : وحينئذ تصبح صياغتها كاآليت.  من النص اإلنكليزيalso وكلمة he or sheوعبارة " ضد الدولة"بارة وع

، احلماية ٥                                                                         ً        ألية دولة يكون حائز جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة من رعاياها أن توفر، طبقا  للمادة "  
 ."ولة أخرى ال يكون من رعاياهاالدبلوماسية لذلك املواطن فيما يتعلق مبطالبة تتعلق بضرر حلق به يف د
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ألن املعايري املشار إليها مل تكن " ٥مبوجب املادة "بعبارة "     ً                طبقا  للمعايري الواردة"وقال إنه مت االستعاضة عن عبارة 
وذكر أنه يتفق مع املقرر اخلاص على أن مبدأ اجلنسية الفعلية أو الغالبة ال ينطبق عندما . مدرجة بصورة مسهبة

وذكر أنه يؤيد . دول اجلنسية إىل محاية مواطن حيمل جنسيتني يف دولة أخرى ال يكون من رعاياهاتسعى إحدى 
 من التقرير والذي يشري إىل أن أفضل طريقة حلسم الرتاع بشأن شرط الصلة ١٧٠    ً                        أيضا  البيان الوارد يف الفقرة 

بة الدولة صاحبة املطالبة مبجرد إثبات وجود الفعلية يف قضايا ازدواج اجلنسية اليت تتعلق بدول ثالثة تتمثل يف مطال
 .صلة صادقة للجنسية بينها وبني الشخص املتضرر

 تسمح لدولتني أو أكثر من دول اجلنسية ممارسة احلماية ٧ من املادة ٢وأضاف يقول إن الفقرة  -١٨
 املواطن حتصل على وذكر أن مطالبة مثل هذا. الدبلوماسية نيابة عن شخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسيات

دعم يف الدولة املدعى عليها إذا ناصرت دولتني أو أكثر من دول اجلنسية هذه املطالبة من خالل ممارستها للحماية 
 لن تعود قابلة للتطبيق إذا رفضت إحدى الدول ٢واستدرك يقول إن الفقرة . الدبلوماسية بصورة مشتركة لصاحله

جلنسية وكان بإمكان دولتني فقط ممارسة احلماية الدبلوماسية بصورة القيام بذلك يف حالة مواطن مزدوج ا
 لكي ٢ويذكر أنه رمبا كان من املناسب إعادة صياغة الفقرة . مشتركة، وعندما ترفض ذلك دولة اجلنسية الثالثة

سية ملواطن ، جيوز لدولتني أو أكثر أن تشترك يف توفري احلماية الدبلوما٥مبوجب أحكام املادة : "تصبح كما يلي
وذكر أنه جتنب يف الصياغة اليت اقترحها ". مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسيات ألغراض مشروع املواد هذا

 ".نيابة عن"اليت يراها غري دقيقة، كما أنه جتنب استخدام عبارة " يف إطار معىن"استخدام عبارة 

 تتمشى مع التطورات املعاصرة ٨ة ومضى يقول إن املقرر اخلاص كان على حق عندما ذكر أن املاد -١٩
                               ً                وأضاف أنه ينبغي الترحيب هبا أيضا  بوصفها ممارسة يف . املتعلقة حبماية األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني

ديكسون وقال إنه إذا مت اعتمادها، فإهنا ستقلب املبدأ املتجسد يف قضية شركة . التطوير التدرجيي للقانون الدويل
، والقائل بأن الدولة ال ترتكب جنحة دولية عند ١٧٥واملشار إليها يف الفقرة ) Dixon Car Wheel( للسيارات

ويتناقض هذا احلكم الصارم مع املعايري واملستويات الدولية واملبادئ العادلة إذا .            ً                إحلاقها ضررا  بفرد ال جنسية له
ليس هناك ما يدعو إىل القلق بشأن و.  ُ                                                        ط بق على فئات معينة من الالجئني السياسيني واألشخاص عدميي اجلنسية

        ً                          تعين ضمنا  أن للدولة اخليار يف املسألة " جيوز"فكلمة . املبدأ العام املنصوص عليه يف املادة ألنه ال يفرض أي التزام
" أو"حبرف " أو/و"ومع ذلك، اقترح االستعاضة عن حريف . وميكن هلا أن تبحث كل حالة حسب موضوعها

ال متت بأي صلة باملوضوع ورمبا مل " قانونية"فكلمة ". إقامة معتادة" بعبارة " امة قانونيةإق"واالستعاضة عن عبارة 
وينبغي حذف العبارة الواردة بني قوسني معقوفني . تؤد إال إىل تعقيد األمور بالنسبة لألشخاص املعنيني

  ً                        ضا  على فكرة جتزئة املادة إىل      ً                  وأخريا ، قال إنه يعترض أي. بفاصلة) ؛(واالستعاضة عن عالمة الفاصلة املنقوطة 
 .جزأين أحدمها يتناول الالجئني واآلخر األشخاص عدميي اجلنسية

 ال تشري إىل ١                                                        ً           أشار إىل تعليق السيد البحارنة بشأن نطاق مشروع املواد قائال  إن املادة السيد لوكاشوك -٢٠
 الذي يلحق بشخص املواطن أو مبمتلكاته قد فهي تفترض أن يكون الضرر. املسألة اهلامة املتعلقة بالنطاق اإلقليمي

ومن هنا . لكن الشخص أو املمتلكات قد تكون موجودة بالفعل يف إقليم دولة أخرى. حدث يف إقليم الدولة
ينبغي إدراج فقرة تشبه الفقرة الواردة يف املشروع املتعلق مبسؤولية الدول اليت تتناول نطاق السيادة أو القضاء أو 
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تعطي االنطباع "       ُ                            بضرر أ حلق بشخص مواطن ما أو مبمتلكاته" إىل عبارة ١ وقال إن اإلشارة يف املادة .إدارة الدولة
     ُ                          ضرر أ حلق حبقوق شخص املواطن مبا فيه "وسيكون من األكثر دقة التحدث عن . بأن األمر يتعلق بضرر مادي

 ".احلق يف حيازة املمتلكات

 ترسي األساس ملمارسة ٨ إىل ٥ قدمها املقرر اخلاص يف املواد من  قال إن املادة اليتالسيد سرينيفاسا راو -٢١
وذكر أن املقرر اخلاص تناول مجيع األسس بصورة . مثمرة يف كل من تدوين القانون الدويل وتطويره التدرجيي

 .                                         ُ                                                تبعث على اإلعجاب وأنه ينبغي أال ميتعض عندما ي عرب بقوة بالغة عن آراء خمالفة آلرائه من حني إىل آخر

، أوصى حبذف مسائل مثل حق الدولة يف منح اجلنسية، ألهنا متيل إىل حتويل االنتباه ٥وفيما يتعلق باملادة  -٢٢
 يعطي االنطباع بأنه ١ كمقابل للمادة ٥وذكر أن إدراج شروط اكتساب اجلنسية يف املادة . عن املسائل اجلوهرية

 غري مؤهلة ملنح اجلنسية باالستناد إىل أسس ال تكون قائمة يتم التشكك يف حق الدولة يف منح اجلنسية وبأن الدول
فما يهم هنا هو .                                    ً                             واستدرك يقول إن هذه املسألة هي أساسا  مسألة تتعلق باحلجية ال باجلنسية. على حسن النية

 املمنوحة      ً                             ووفقا  هلذا املنظور، فإن مسألة اجلنسية. الغرض وراء ممارسة الدولة حلقها يف تقدمي مطالبة ضد دول ثالثة
 مل تكن تتعلق حبق لدولة ما يف منح نوتيبومفقضية .  وغريها من املسائل هي يف حملهانوتيبومحبسن نية وقضية 

وذكر أنه يرى أن القانون الدويل ال يفرض أية قيود . اجلنسية بل حبق ليختنشتاين يف تقدمي مطالبة ضد غواتيماال
، أي معاهدات حقوق ١٠٠، باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة على حق الدول يف منح اجلنسية ورمبا كان ذلك

 ١٠٢ و١٠١ و٩٨ و٩٧من ذلك أن الفقرات . اإلنسان اليت تبطل التشريعات اليت حترم منح اجلنسية لبعض األفراد
ديل                    ً        وذكر أنه ينبغي وفقا  لذلك تع.                                                                ًتشري إىل مسألة احلجية ال إىل حق الدولة يف منح اجلنسية، وهو حق مطلق فعال 

 .نوتيبوم يف ضوء قضية ١٢٠االستنتاج الذي مت التوصل إليه يف الفقرة 

                                             ً                         تسعى إىل إجياد حلول للرتاعات اليت قد تظهر أحيانا  عندما تكفل دولة اجلنسية ٦وأردف يقول إن املادة  -٢٣
ضية حمكمة مطالبات                          ً    ومن الناحية العملية، ومثال  يف ق.        ُ                                         مطالبة ت قدم ضد دولة أخرى، وهو جمال غاية يف احلساسية

 الواليات املتحدة مت معاجلة هذه املطالبات باالستناد إىل اتفاق وليس من خالل التوفيق بني مبادئ مقابلة -إيران 
وذكر أنه يتفق مع السيد إيكونوميدس بأن املواطنني الذين حيملون جنسيتني والذين . من مبادئ القانون الدويل

                                       ً                            هم هذا ينبغي أن يكونوا على استعداد أيضا  لقبول احتمال حرماهنم من بعض يتمتعون ببعض املزايا مبوجب وضع
    ً                                                                        وأيا  كان احلال، فإن الدول هي أكثر براغماتية باملقارنة مع أصحاب نظريات القانون . احلقوق االستثنائية األخرى

يطة وينبغي عدم دعم ولذلك ينبغي توخي احل.                    ً                           فهي لن تقبل إال صيغا  تتمشى مع مصاحلها يف سياق حمدد. الدويل
                         ً                                    وينبغي أينما كان ذلك ممكنا  أن تعاجل املطالبات النامجة عن مثل هذا . غرابة اآلثار املترتبة على تعدد اجلنسيات

وإذا انعدم ذلك االتفاق، فرمبا كان من املمكن اقتراح بعض . الوضع معاجلة تستند إىل اتفاق فيما بني الدول
 .ياملبادئ من خالل التطوير التدرجي

 of which he or يف اجلملة ٧ من املادة ١ الواردة يف الفقرة alsoومضى يقول إنه ينبغي حذف كلمة  -٢٤
she is not also a nationalتعترف حبق دولتني أو أكثر من دول ٢وذكر أن الفقرة .  من النص اإلنكليزي 

أهنا مثل هذه املطالبات قد ختضع، يف بعض اجلنسية يف االشتراك يف تقدمي املطالبات لكن الدولة اليت تقدم بش



 

-246- 

وأضاف أنه . احلاالت، إىل ضغط غري ضروري، ال سيما من قبل الدول اليت يكون هلا نفوذ سياسي واقتصادي أكرب
 .غري متأكد إىل أي درجة ينبغي تشجيع هذا السلوك

وتساءل . ت مسائل قانونية صعبة هي حماولة هامة يف التطوير التدرجيي وأهنا أثار٨وأضاف يقول إن املادة  -٢٥
وقال إنه يرجو من . عما إذا كانت القواعد األولية تظهر عند معاجلة حاالت األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني
 .زمالئه من ذوي املهارات األكثر أن يوضحوا له الفرق بني القواعد األولية والقواعد الثانوية

اجلنسية أن متارس احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن مواطن مضار  تسمح لدولة ٦وأردف يقول إن املادة  -٢٦
 متنح لالجئني وعدميي اجلنسية نفس وضع املواطن ٨                                        ً            ضد دولة يكون الشخص املضار من رعاياها أيضا ، لكن املادة 

جئني إىل ولذلك فمن غري الواضح ما إذا كان بإمكان الدولة املستضيفة أن تقدم مطالبات بالنيابة عن الال.     ًمتاما 
فعندما يفر الالجئون، فإهنم يتركون ممتلكاهتم . وذلك سيثري مشكالت عملية هامة. دولة اجلنسية اليت حيملوهنا

وعادة ما متتنع الدولة املستضيفة عن كفالة . خلفهم يف دولة اجلنسية وتكون هذه املمتلكات عرضة للمصادرة
وذكر .                ً     ً                    هنا قد تلحق ضررا  أيضا  بقضية الالجئني أنفسهماملطالبات ال ألسباب ذات دوافع سياسية فحسب بل أل

 .أن املشكالت بني الالجئني والدول الثالثة، من جهة أخرى، هي نادرة احلدوث ولذلك فال حاجة إىل معاجلتها

ومضى يقول إنه عندما تشعر دولة مستضيفة أهنا جمربة العتبارات معنوية أو عملية أن تكفل مطالبات  -٢٧
ودين على إقليمها، أو خيضعون لسلطتها القضائية أو حلكمها إزاء دول ثالثة، فال ينبغي اعتبار مثل أشخاص موج

وإذا كان تصرف الدولة املستضيفة .                 ً        ً         ً                                  هذا اإلجراء واجبا  قانونيا  بل تصرفا  مبوجب السلطة التقديرية لتلك الدولة
ال إنه متأكد من أن املقرر اخلاص مل يكن يف أية وق.      ً                                             حكيما ، فإهنا تتصرف مبوجب اتفاق مع الدول األخرى املعنية

فقد أشار . مرحلة من املراحل يقترح أن منح مركز اللجوء هو اخلطوة قبل األخرية لعملية منح احلق يف اجلنسية
املقرر اخلاص ببساطة إىل أن بإمكان الدول ألغراض إنسانية أن توافق على بعض مطالبات الالجئني، وأن متنحهم 

 . مواطنيها لعدم وجود أي جهة أخرى تتوىل قضيتهمنفس مركز

 تتناول مسائل تتعلق حبقوق اإلنسان ينبغي معاجلتها بصورة مناسبة باالستناد إىل ٨وباإلمجال، فإن املادة  -٢٨
 .املوافقة ومن خالل حمافل دولية مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

. ارسة الشائعة اآلن هي التملق حلقوق اإلنسان وسيادة القانون واحلكم السديد قال إن املمالسيد كاتيكا -٢٩
وأضاف أنه . وذكر أن أي شخص ال يقوم بذلك هو شخص ينظر إليه وكأنه رجعي أو خصم حلقوق اإلنسان

فليس . يةيتعني على اللجنة أال تشعر بأنه جيب عليها أن تندفع مع التيار فيما يتعلق مبسألة هبذا القدر من األمه
ويف معظم احلاالت، تكون الدول اليت تتلقى . للدولة املستضيفة أي واجب قانوين ملمارسة احلماية الدبلوماسية

          ً                 ً     ً                                                           الالجئني دوال  نامية تواجه عبئا  كبريا  يتمثل يف مشكالت أخرى وبالتايل ال تكون قادرة، ألسباب عملية، على 
 .ممارسة احلماية الدبلوماسية

                                                      ً                               قال إن التعليقات اليت أبداها السيد سرينيفاسا راو سابقا  بشأن موضوع احلرمان من العدالة السيد غوكو -٣٠
وذكر أنه من وجهة النظر العملية، فإن احلماية . تنطبق على الالجئني وعدميي اجلنسية يف بلداهنم األصلية
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. تجابة دولة األصل يف هذا الصدد                      ً     ً                                   الدبلوماسية ليست نظاما  فعاال  يف مثل هذه احلاالت، ألنه ال ميكن ضمان اس
، قال إنه ال يرى ملاذا ترغب دولة اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن شخص ٦وفيما يتعلق باملادة 

 .           ً           يكون مواطنا  لدولة أخرى

بلوماسية قال إن السيد سرينيفاسا راو يستحق الثناء ألنه أثار مسألة ممارسة احلماية الدالسيد كاباتسي  -٣١
وذكر أنه ال يرغب . فيما يتعلق باألشخاص عدميي اجلنسية أو الالجئني من قبل الدولة املستضيفة ضد دولة اجلنسية

 إذا مت توسيع نطاق أحكامها لتتضمن حقوق ممتلكات األشخاص عدميي اجلنسية أو ٨يف تقدمي دعمه للمادة 
ة رفض مثل هذه الصياغة للمادة وأعرب عن أمله يف أن يدرج وذكر أنه ينبغي بصرام. الالجئني يف بلداهنم األصلية

 .                            ً       ً     املقرر اخلاص يف التعليق توضيحا  مناسبا  لذلك

 قال إنه ينبغي هتنئة السيد سرينيفاسا راو على إبراز النقاط اليت تشترك فيها املادتان السيد إيكونوميدس -٣٢
أن منح دولة اجلنسية احلق يف ممارسة احلماية وذكر أنه سبق أن أشار إىل الشكوك اليت تنتابه بش. ٨ و٦

، اليت ٨وأضاف أن احلكم الوارد يف املادة .                                      ً                         الدبلوماسية بالنيابة عن مواطن هو أيضا  من مواطين دولة معنية أخرى
وينبغي أن يتم التوضيح بشكل ال غبار . ، يبدو بدوره أكثر عرضة للشكوك٦ذهبت إىل أبعد ما ذهبت إليه املادة 

نه ال جيوز للدولة املستضيفة أن متارس احلماية الدبلوماسية إال عندما يتم بصورة رمسية االعتراف مبركز عليه أ
 .                   ً                               فهذا هو الوضع عمليا  وينبغي توضيحه بال لبس يف القانون. اللجوء للفرد املعين

ى حق الدول  قال إن النقطة اليت أراد إثارهتا بشأن احلدود الزمنية املفروضة علالسيد روزنستوك -٣٣
املستضيفة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق باألشخاص عدميي اجلنسية أو الالجئني املوجودين على 

أما فيما خيص التعليقات اليت أبداها السيد كاتيكا . أراضيها قد تناولتها املالحظات اليت أبداها السيد إيكونوميدس
 إىل وضع عبء إضايف على ٨فهم من أن يؤدي احلكم الوارد يف املادة وغريه من األعضاء الذين أعربوا عن خماو

                                                                      ً                              البلدان املستضيفة، قال إنه يود لفت االنتباه إىل أنه ليس هناك ما يشري مطلقا  إىل أن البلدان املستضيفة ملزمة 
 .مبمارسة احلماية الدبلوماسية؛ فهي ال متلك إال سلطة تقديرية للقيام بذلك

وذكر أنه وإن كان يتعاطف مع األعضاء الذين أعربوا عن خماوفهم . ال إنه يوافق على ذلك قالسيد سيما -٣٤
من أن اخليار املتاح أمام الدول املستضيفة قد يتحول عند تطبيقه إىل عبء، فهو مع ذلك يشعر أنه ينبغي عدم 

 عدميي اجلنسية أو الالجئني حرمان دول اإلقامة من احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة عن األشخاص
ورمبا لن ميارس هذا احلق بصورة متواترة للغاية، بل ينبغي عدم احلرمان من ممارسته بأي . املوجودين على أراضيها

 إىل مادتني ٨وقال إنه يؤيد االحتفاظ بالنص الذي اقترحه املقرر اخلاص شريطة جتزئة املادة . شكل من األشكال
 اليت يؤيدها هو ٦وذكر فيما يتعلق باملادة . خاص عدميي اجلنسية والالجئني، على التوايلمنفصلتني تتناوالن األش

     ً           وأخريا ، وباإلشارة .     ً                                                     ُ                           أيضا ، أن املبدأ الذي تستند إليه هو مبدأ هام مبا يكفي لكي ال ي ترك إىل نظم أو تدابري ثنائية
                                   ً    ما إذا سيتم استبعاد جانب احلجية متاما  من ، تساءل ع٥إىل تعليقات السيد سرينيفاسا راو فيما يتعلق باملادة 

وذكر أنه سواء كانت نقطة اخلالف تتعلق باحلجية أو عدم السريان، فينبغي بالتأكيد . املوضوع قيد البحث
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وذكر أنه غري متأكد مما إذا . على سبيل القول نوتيبوم                     ً                           توضيح مسألة لعبت دورا  هبذا القدر من األمهية يف قضية 
 .                                                                 ً     يفاسا راو يقترح أنه ينبغي استبعاد هذه النقطة برمتها أو منحها دورا  أضيقكان السيد سرين

             ً                                                     قال إنه نظرا  لألعداد اهلائلة من األشخاص املشردين والالجئني يف مجيع أحناء السيد رودريغيس ثيدينيو -٣٥
. ه هو قاعدة أولية أو ثانوية هلا أمهية وينبغي االحتفاظ هبا سواء كان أم ال احلكم الذي تتضمن٨العامل، فإن املادة 

ّ                                                                       وذكر أن مركز الالجئني معر ف بوضوح يف االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول املتعلق مبركز الالجئني،                        
وأضاف . كما أن فكرة توفري احلماية الدبلوماسية لألشخاص عدميي اجلنسية والالجئني هي فكرة مناسبة بوضوح

لدان املستضيفة احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق باألشخاص عدميي اجلنسية أنه ال يعتقد أن منح الب
أو الالجئني املوجودين على أراضيها هو خطوة أوىل حنو اكتساب اجلنسية، وهو يتفق مع أولئك األعضاء الذين 

كن ممارستها حبسب السلطة التقديرية                                  ً                      ً           أكدوا على أن املادة ال تفرض التزاما  بل أهنا متنح ببساطة حقا  أو أهلية مي
                                                           ً                         وقال إنه، وإن كان يوافق على أن ممارسة هذه األهلية لن يكون سهال  من الناحية العملية، فهو . للدولة املستضيفة

 .                                                          ً                                 مقتنع من أن املعيار الذي حتدده املادة هو معيار هام ويشكل جزءا  من التطوير التدرجيي للقانون الدويل

أو الالجئني الذين حلق هبم ضرر /إنه يسلم بأن مشكلة محاية األشخاص عدميي اجلنسية و قال السيد هي -٣٦
هي مسألة هامة ينبغي معاجلتها، لكنه تساءل عما إذا مل تكن املؤسسات املناسبة هلذا الغرض هي املنظمات القائمة 

كاالت الدولية اليت مت إنشاؤها املعنية حبقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني والو
وأضاف أن البلدان، ال سيما النامية منها، اليت تستضيف مئات اآلالف من . مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

ِ                             الالجئني قد جتد أن ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأولئك األشخاص مل تؤد  إال إىل زيادة العبء الذي يقع                                                                        
 .على عاتقها

، وقال إنه غري متأكد من ٥         ً                                            أشار أوال  إىل ما قاله السيد سرينيفاسا راو بشأن املادة سيبولفيداالسيد  -٣٧
    ً                                                  وفضال  عن ذلك، ينبغي تناول مسألة إنكار العدالة واستنفاذ . ضرورة استثناء القواعد األولية يف مجيع الظروف

، قال ٨وفيما يتعلق باملادة . ماية الدبلوماسيةسبل االنتصاف احمللية ألهنا مرتبطة بصورة ال ميكن فصلها مبسألة احل
    ً                   وفضال  عن ذلك، فإن مسألة . إنه مييل إىل املناشدة مبعاجلة األشخاص عدميي اجلنسية بصورة منفصلة عن الالجئني

احلماية الدبلوماسية اليت قد متنحها دولة ما أو اليت ينبغي أن متنحها دولة ما لالجئني ضد دولة اجلنسية أو دولة 
                                           ً                                                 ألصل هي مسألة ينبغي توضيحها بصورة أكثر حتديدا  وينبغي ربطها بالقواعد املوجودة اليت تنظم املطالبات ا

 ٥٠ ٠٠٠ تلقت املكسيك قرابة ١٩٨٢ و١٩٨١                ّ              ويف هذا الصدد، ذك ر بأنه يف عامي . املوجهة ضد دول األصل
  ً                            دال  من أن متارس احلكومة املكسيكية وب.                                          ً                 الجئ فروا من النظام السياسي الذي كان قائما  آنذاك يف غواتيماال

. احلماية الدبلوماسية ضد غواتيماال، وهي خطوة كانت ستعترب مثرية للرتاع، فقد فضلت التماس حل دبلوماسي
وذكر أنه ينبغي إيالء مزيد من . وقد مت يف هناية األمر إجياد هذا احلل ومعظم الالجئني قد عادوا إىل ديارهم اليوم

                                                                       ً         بل اليت ميكن للبلدان اليت تواجه تدفقات كبرية من الالجئني، أن جتد بواسطتها حلوال  للمشكلة التركيز على الس
وذكر أن املقرر اخلاص تناول هذه املسألة بصورة موجزة يف . وتتجنب يف الوقت نفسه ممارسة احلماية الدبلوماسية

 . من التقرير١٨٤الفقرة 
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 آراء خمتلفة للغاية، وقال إنه ال يزال يؤيد هذه املادة لكنه  أثارت٨ الحظ أن املادة السيد البحارنه -٣٨
دون اإلخالل : "يتساءل عما إذا مل يكن باإلمكان التوصل إىل حل وسط من خالل تعديل بداية نصها حبيث يصبح

ت وذكر أنه رمبا استدع[...]". ، جيوز للدولة، يف ظروف استثنائية، أن متارس احلماية الدبلوماسية ٥باملادة 
وباإلشارة إىل النقطة اليت أثارها السيد سرينيفاسا راو واليت تفيد بأن . ٥          ً                            احلاجة أيضا  إىل إضافة فقرة ثانية للمادة 

الدولة املستضيفة قد ترغب عن ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالالجئني، لفت االنتباه إىل اجلزء األخري من 
                                       ً                        يطة أن يقع الضرر بعدما أصبح الشخص مقيما  إقامة قانونية يف الدولة شر: "[...]  اليت تنص على٨املادة 
وقد يكون من املفيد إدراج مادة منفصلة تتعلق بالالجئني الذين يتركون يف بعض احلاالت بلداهنم ". املطالبة

كون وثائق تثبت األصلية نتيجة جرمية اإلبادة اجلماعية، لكنه أشار إىل صعوبة التمييز بني الالجئني الذين ال ميل
 .جنسيتهم من جهة، واألشخاص عدميي اجلنسية من جهة أخرى

                                         ً     ً     إىل جزأين أحدمها يتناول املسألة األقل تعقيدا  نوعا  ما ٨ قال إنه يؤيد فكرة جتزئة املادة السيد غالتسكي -٣٩
وذكر .  مسألة الالجئنيواملتمثلة يف األشخاص عدميي اجلنسية واآلخر يتناول املسألة الشائكة أكثر من األوىل وهي

 بصيغتها احلالية فشلت يف إجياد حل ملشكلة احتمال إحلاق ضرر مبمتلكات الالجئ بعد مغادرته البلد ٨أن املادة 
، فإنه ينبغي أن تشري إىل إمكانية ممارسة احلماية الدبلوماسية ضد دولة ٦وأضاف أنه إذا اعتمدت املادة . األصلي

د، ينبغي التذكري بوجود ميل يف القانون الدويل املعاصر إىل تفادي احلاالت اليت ويف هذا الصد. جنسية الالجئ
    ً                                  فمثال ، تتضمن االتفاقية األوروبية املتعلقة . تنطوي على فقدان اجلنسية أو إزالة مثل هذه احلاالت إن أمكن

) ز(٤الفقرة (ئني جلنسيتها             ً     ً                                                       باجلنسية حكما  خاصا  يفرض على دولة اإلقامة االلتزام بتيسري إجراءات اكتساب الالج
وهذا هو نوع احلل احملتمل السعي إىل التوصل إليه يف املستقبل، وينبغي أال حتجب اللجنة أنظارها ). ٦من املادة 

 .عن إمكانيات كهذه

 أشار إىل النقطة اليت أثارها السيد سيبولفيدا بشأن إمكانية استثناء مسألة إنكار العدالة من السيد سيما -٤٠
ضوع قيد البحث، وقال إنه يأمل، يف مثل هذه احلالة، أن يتناول مسألة استنفاذ سبل االنتصاف احمللية بصورة املو

أما فيما يتعلق مبسألة محاية األشخاص الذين يفرون من اإلبادة اجلماعية اليت أثارها السيد البحارنة، قال . منفصلة
تركة بني احلماية الدبلوماسية ومسؤولية الدول، وإنه رمبا ميكن إن أبعاد املشكلة بشكلها الراهن تالمس احلدود املش

     ً                                                         وأخريا ، وفيما يتعلق بالنقطة اليت أثارها السيد هي، ذكر أن مفوضية . النظر فيها بارتباط أوثق باملوضوع األخري
ومع ذلك، قال . األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني هي بال شك الوكالة املعنية بصورة أكثر مباشرة بالالجئني

إن هذه املنظمة تعىن، على حد علمه، بأشكال املساعدة األكثر مباشرة أكثر مما تعىن باحلماية الدبلوماسية باملعىن 
 .الفين هلا

، شريطة إجراء بعض ٨الرئيسي للمادة  املوضوع قال إنه مستعد للموافقة على السيد لوكاشوك -٤١
 اقتراح السيد إيكونوميدس بشأن حقوق دولة األصل فيما يتعلق                   ًوذكر أنه يؤيد أيضا . التعديالت عليها

وأضاف أنه من احملتمل أن . باألشخاص الذين هلم مع تلك الدولة صالت إثنية أو ثقافية أو غريها من الصالت
تكتسي املشكلة أمهية متزايدة مبرور الوقت، وهو يعتقد أن من الضروري صياغة حكم مناسب للموضوع وإدراجه 

 .ملشروعيف ا
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قال إن مسألة األشخاص عدميي اجلنسية اليت حيكمها معيار اإلقامة القانونية، السيد رودريغيس ثيدينيو  -٤٢
وذكر أن احلالتني .                   ً                                                          هي مسألة ختتلف متاما  عن مسألة الالجئني الذين ينبغي أن مينحوا ذلك الوضع بصورة صرحية

 أنه يؤيد السيد سيما يف أن عمل مفوضية األمم املتحدة وأضاف. خمتلفتان وينبغي عدم دجمهما يف مادة واحدة
 .السامية لشؤون الالجئني ال يتعلق بأي شكل من األشكال باحلماية الدبلوماسية

 شكر أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة أفكار ممتازة على أساس مشاركته السيد سرينيفاسا راو -٤٣
   ُ                                                       دة ت قدم بصورة أساسية احلجية، ال كمادة تعترض على صحة اجلنسية،  بأهنا ما٥وقال إنه وصف املادة . املتواضعة

وأضاف أن احلجية هي وسيلة إجرائية متكن الدول من . وذكر أن السيد سيما تساءل عن الفرق فيما بني املسألتني
فاملسألة . لباتمنع تقدمي مطالبات دون التعمق يف املسألة املوضوعية املتعلقة بسريان األساس الذي تقوم عليه املطا

.                                                             ً                   ً          ال تتعلق باألساس الذي ميكن أن تستند إليه الدولة ملنح اجلنسية، فضال  عن أنه ال يشكل جزءا  من املوضوع
فاملطلوب حتديده هو ألية أغراض ميكن أن تستخدم اجلنسية، مبجرد منحها، يف البلدان األجنبية عند التعامل مع 

 .دول أخرى

 من ٥نه ميكن، على غرار ما أشار إليه أعضاء آخرون، حتسني صياغة املادة  قال إالسيد بايينا سوارس -٤٤
فإدراج سبل اكتساب اجلنسية يبدو أنه ". حبكم امليالد أو األصل أو التجنس احلقيقي"خالل حذف آخر مجلة 
أنه يؤيد وذكر .                                                           ًويكون من األكثر مالءمة لغرض املادة صياغتها بعبارات أكثر إجيازا .    ِّ               يعق د، ببساطة، النص

، وقال إن اقتراح السيد هافنر املتعلق باجلملة "اليت اكتسب"قبل عبارة "           ً   يكون حائزا  أو"االقتراح بإضافة عبارة 
وأضاف أن الدولة حتتفظ باحلق يف البت يف منح اجلنسية، على الرغم من أن ممارسة هذا احلق . األخرية هو مقبول

 .قواعد القانون الدويليقع يف إطار احلدود املنصوص عليها مبوجب 

                                                       ُ          مثرية للخالف وإن مصريها سيتحدد إىل درجة ما بالقرار الذي سي تخذ بشأن ٦ومضى يقول إن املادة  -٤٥
، شريطة أال تنسى جلنة الصياغة ٦وذكر أنه يؤيد االحتفاظ بالفكرة اليت تقدمها املادة . ٩ من املادة ٤الفقرة 

 . على إمكانية إعادة صياغة املادةالظروف اليت لفت االنتباه إليها وتوافق

 اليت تنص على ممارسة مشتركة للحماية ٧ من املادة ٢ومضى يقول إنه يواجه صعوبات بالنسبة للفقرة  -٤٦
                         ً    وذكر أن املادة تستحق مزيدا  من . الدبلوماسية من قبل دولتني أو أكثر تربط الشخص املعين هبا روابط اجلنسية

ميكن أن تثريها مبا يف ذلك املشكالت العملية وبسبب ترابطها مع أحكام أخرى يف الدراسة بسبب املسائل اليت 
 هي خطوة هامة حنو األمام يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل، ويف مواكبة مشاغل ٨وأضاف أن املادة . املشروع

يها مبزيد من التفصيل وإذا ما اجملتمع الدويل، لكن فعاليتها وقوهتا ستتعززان إذا ما مت وصف احلاالت اليت تنص عل
وينبغي أال تغيب عن األذهان الوقائع والظروف العملية والقواعد اليت حتيط . مت وصف نطاق املادة بصورة أوضح

وينبغي التفكري يف احلاجة إىل . كما ينبغي مراعاة الصعوبات اليت أشار إليها السيد سرينيفاسا راو. بتطبيق احلكم
 .بني األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني من خالل حتسني صياغة املادةحتسني تناغم التمييز 
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     ً                                                                                وأخريا ، قال إنه ينبغي أن يشري مشروع املواد بصراحة إىل احلاجة إىل ضرورة استنفاد سبل االنتصاف  -٤٧
موضوع آخر وذكر أن إدراج نفس املبدأ يف عمل قامت به اللجنة يف إطار . احمللية قبل ممارسة احلماية الدبلوماسية
وأضاف أنه ينبغي أن ينص املشروع بصراحة على املبدأ القائل بضرورة .            ً                ليس ازدواجا  غري ضروري يف رأيه

استنفاد الشخص الذي حلق به ضرر سبل االنتصاف القانونية احمللية للدولة اليت يقدم ضدها مطالبة قبل أن تلجأ 
 .دولة اجلنسية إىل احلماية الدبلوماسية

 قال إنه يوافق على أن استنفاد سبل االنتصاف احمللية هو جزء أساسي من املوضوع، وزنستوكالسيد ر -٤٨
              ُ                                                                                   لكنه ينبغي أال ي فهم على أنه يعين أنه ال ميكن، يف مجيع احلاالت، القيام بأي شيء حىت يتم استنفاد إجراء ما غري 

الت ال يتوفر فيها إجراء داخلي ميكن فأثر استنفاد سبل االنتصاف احمللية هو حمدود يف حد ذاته يف حا: مفيد
 .بواسطته رفع الظلم

 قال إنه يتفق مع السيد بايينا سوارس والسيد روزنستوك على أن استنفاد سبل السيد إيكونوميدس -٤٩
وذكر أن هناك بالطبع استثناءات لشرط استنفاد سبل االنتصاف . االنتصاف احمللية هو جزء أساسي للموضوع

وأضاف أن املقرر اخلاص قال إنه رمبا مت . ذلك حاالت إنكار العدالة، اليت أشار إليها السيد سيبولفيدااحمللية، مبا يف 
فاملسألة هامة بالنسبة للجنة . تغطية هذه املسألة حتت عنوان مسؤولية الدول، أو أنه سيتناوهلا بنفسه كحل بديل

 .إىل درجة أهنا حباجة إىل معرفة مىت وأين ينبغي معاجلتها

 إىل اكتساب ٥ حتدث كعضو يف اللجنة وقال إن لديه صعوبات مفاهيمية تتعلق بإشارة املادة الرئيس -٥٠
ّ                  وذكر أن املقرر اخلاص عر ف امليالد يف الفقرة ". التجنس احلقيقي"، أو "امليالد، أو األصل"اجلنسية حبكم   من ١٠٢                    

                      ً  بيد أن اجلنسية متنح أيضا ، . لحصول عليهاتقريره بوصفه حق األرض ملنح اجلنسية، واألصل بوصفه حق الدم ل
 .ولذلك ينبغي فهم امليالد وكأنه يشمل حقي األرض والدم.     ً                                     وفقا  ملبدأ حق الدم باالستناد إىل امليالد ووقته

، ألهنا تتضمن مفهوم السواد ٦يف املادة " الفعلية"   ً         بدال  من كلمة " الغالبة"وقال إنه يفضل استخدام كلمة  -٥١
ذكر أنه ينبغي مواصلة حبث احلاالت اليت يستفيد فيها الشخص املتضرر من مزايا جنسية الدولة اليت و. على الغري

وذكر أنه يوافق على املفهوم القائل . ترتكب الفعل غري املشروع وعندما يكون ذلك متعلق بالضرر الذي حلق به
وأضاف أنه ينبغي على أية حال النظر يف . ٧                                     ً     ً                   بأنه ميكن أن يكون للجنسية الغالبة أيضا  دورا  فيما يتعلق باملادة 

 .    ً                                                 معا  لضمان أهنما تشمالن مجيع احلاالت املتعلقة بتعدد اجلنسية٧ و٦املادتني 

                                         ً                                 ، ذكر أن احلماية الدبلوماسية تقتصر تقليديا  على املواطنني وأن اجلنسية تعترب صلة ٨وفيما يتعلق باملادة  -٥٢
ذ عهد قريب ويف حاالت خاصة، أن أنشأت عوامل أخرى مثل اإلقامة وقد حدث من. متينة تربط الدولة بالفرد

فوجود . وكشفت املناقشة بشأن الالجئني عن الطبيعة املعقدة للمسألة. املعتادة صالت أوثق بكثري من صلة اجلنسية
دة ومن غري املؤكد أن تغطي قاع. الالجئني يعود إىل حدوث نزاعات سياسية ولكل حالة خصائصها اخلاصة هبا

 .عامة احلاالت السياسية غري الطبيعية
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 كوري اليوم يف ٨٠٠ ٠٠٠وأردف يقول إن إحدى احلاالت السياسية غري الطبيعية متثلت يف وجود  -٥٣
وأشار . )٣(، ضمت اليابان كوريا إىل أراضيها وجعلت مجيع مواطنيها مواطنني يابانيني١٩١٠ففي عام . اليابان

لصادر عن قادة بريطانيا العظمى والصني والواليات املتحدة إىل أن القوى الثالثة  ا)٤(١٩٤٣إعالن القاهرة لعام 
وعندما احتلت القوات . املتنبهة الستعباد شعب كوريا قررت أن تصبح كوريا، يف الوقت املناسب، حرة ومستقلة

أصل كوري البالغ عددهم   ُ                                           ، ن فذ هذا املبدأ وفقد مجيع املقيمني يف اليابان من ١٩٤٥املتحالفة اليابـان يف عام 
واختار ثالثة أرباع هذا العدد العودة إىل كوريا أما العدد الباقي .  مقيم اجلنسية اليابانية نتيجة ذلك٢ ٥٠٠ ٠٠٠

 .فقد ظل يف اليابان لعدم امتالك سبل للعيش يف شبه اجلزيرة الكورية

اليابانية منذ أن طبقت اليابان قاعدة وتوجد ستة أجيال من الكوريني املوجودين يف البلد دون اجلنسية  -٥٤
     ً       ونظرا  ألهنم ال . ومن الناحية الفنية، تدعي كل من احلكومتني يف شبه اجلزيرة الكورية أهنم رعاياها. حق الدم

 ُ     وت قدم . ميلكون جوازات سفر، فإهنم يسافرون إىل اخلارج باستخدام وثائق سفر يابانية تكفل عودهتم إىل البلد
وتساءل يف هذه احلالة هل ينبغي منح اليابان حق ممارسة احلماية .  مساعدات قنصلية يابانيةإليهم عند احلاجة

 الدبلوماسية بالنيابة عنهم يف دولة ثالثة؟

وقال إنه يعتقد أنه ال ميكن إجياد حل للمسألة من خالل قاعدة عامة مثل تلك اليت قامت بتطويرها  -٥٥
ولذلك قال إنه يف . ل التطبيع السياسي للحالة يف شبه اجلزيرة الكوريةبل ينبغي إجياد حل هلا من خال. اللجنة

 هي املكان ٨الوقت الذي ينبغي فيه معاجلة مسألة احلماية الدبلوماسية لالجئني، فإنه غري متأكد من أن املادة 
 .املناسب إلدراج قاعدة عامة للحماية الدبلوماسية

عرض تلخيص املناقشة إنه ميكن يف مشاورات غري رمسية مناقشة قال يف م) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٥٦
                   ً                    وذكر أنه يوافق متاما  على أن استنفاد سبل . مسألة ما إذا كان ينبغي إدراج إنكار العدالة يف دراسة املوضوع

طار موضوع                                                                                       ً    االنتصاف احمللية هو أمر ينبغي تناوله عند تناول احلماية الدبلوماسية، حىت إذا كان قد عوجل أيضا  يف إ
 .مسؤولية الدول

 أمتادجا أشار على حنو مالئم إىل أن موضوع دراسة -، ذكر أن السيد كوسوما ٥وفيما يتعلق باملادة  -٥٧
 رمبا فشلت يف إجراء هذا التمييز بوضوح ٥وذكر أن املادة . اللجنة هو احلماية الدبلوماسية ال اكتساب اجلنسية

ٍ كاف   حق عندما قال إن املسألة احلقيقية تكمن فيما إذا كانت دولة اجلنسية وأضاف أن السيد سيما كان على.   
 وبعبارة أخرى، فإن األمر -قد فقدت احلق يف محاية الفرد إذا كان ذلك الفرد يقيم بصورة معتادة يف مكان آخر 

. ح اجلنسيةيتعلق باالعتراض على حق الدولة يف محاية مواطن ما، ال بالظروف اليت ميكن فيها للدولة أن متن

                                                        

 .١٩١٠أغسطس / آب٢٢للحكومة اإلمرباطورية اليابانية، املؤرخة يف " معاهدة ضم كوريا"انظر  )٣(

)٤( United States, Department of State, A Decade of American Foreign Policy: 1941-1949, Basic 

Documents (Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1959), p. 20.                                               
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وأضاف أن للحجية مكاهنا يف هذه احلالة، على النحو الذي أشار إليه السيد سرينيفاسا راو، وأنه ينبغي معاجلة 
ومضى يقول إن السيد غايا والسيد كامتو قدما اقتراحات مفيدة تتعلق بالصياغة . ذلك عند إعادة صياغة املادة

وذكر أنه وجهت اعتراضات على استخدام . التجنس، من املوادوتتضمن حذف اإلشارة إىل امليالد أو األصل أو 
 .            ً                   وهذا هو أيضا  أمر يتعلق بالصياغة" بسوء نية"عبارة 

، عندما قال إهنا تعكس ٥                                     ً                            وأردف يقول إن السيد براونلي وجه هجوما  يتسم مبوضوعية أكثر إىل املادة  -٥٨
لكون بطاقات هوية أو جوازات سفر بل جمرد أوراق عامل الطبقة الوسطى ألهنا تتجاهل أن العديد من الناس ال مي

وهو أمر صحيح، ولكن إذا أرادت دولة ما، يف مثل هذه احلاالت، أن . إقامة أو إقامة معتادة تربطهم بدولة معينة
متارس محايتها الدبلوماسية بالنيابة عن شخص يقيم على أراضيها بصورة معتادة، فيمكنها بالتأكيد أن متنحه 

 فاجلنسية مفتوحة أمام مجيع األشخاص عندما يكونون قادرين على أن يثبتوا لدولة اجلنسية أهنم يقيمون .اجلنسية
، فلم يتساءل ٥ولذلك وعلى الرغم من االقتراحات العديدة املقدمة بشأن كيفية حتسني املادة . فيها بصورة معتادة

هي قاعدة مطلقة وينبغي  نوتيبوم قاعدة فلم يشر أي عضو إىل أن. أي عضو عن احلاجة إىل مثل هذا احلكم
 .ولذلك رأى أن من املفيد إحالة املادة إىل جلنة الصياغة. تدوينها

وذكر أنه يتفق على أن .  تثري صعوبات أكرب وإهنا أدت إىل انقسام واضح يف اآلراء٦وقال إن املادة  -٥٩
عض األعضاء، أهنا حالة واضحة للتطور وأضاف أنه ال يعتربها، خالف ب. ٧مكاهنا سيكون أنسب بعد املادة 

.                         ً                                                     فهناك رأيان، تدعمهما معا  حجة قوية، ويعود إىل اللجنة أن ختتار بني املبادئ املتنافسة. التدرجيي للقانون الدويل
ومن ناحية أخرى، أشار . وقال إن السيد ممتاز قد قدم حجة قوية لصاحل مبدأ عدم مسؤولية الدولة املدعى عليها

. لفيدا إىل نقطة مقنعة تفيد أن العديد من الدول ال تسمح ملواطنيها التخلي عن جنسيتهم أو فقداهناالسيد سيبو
وقد تظهر، بالتايل، حاالت يتخلى فيها شخص ما عن مجيع صالته بدولة اجلنسية األصل ويكتسب جنسية دولة 

عين ذلك أنه إذا أحلقت دولة األصل وي.                         ً                                    أخرى ومع ذلك يكون مرتبطا  بصورة رمسية بصلة اجلنسية مع دولة األصل
                                         ً ومن الواضح أنه ينبغي أن يتضمن املشروع حكما  .     ً                                                     ضررا  بالفرد، فإن دولة اجلنسية الثانية ال تستطيع توفري احلماية

                           ً     ً                                          ومع ذلك، ومبا أن هناك اختالفا  كبريا  يف اآلراء، ومبا أنه من غري احملتمل، فيما يبدو، . ٦يشمل مضمون املادة 
 . يف مشاورات غري رمسية٦ني هذه اآلراء داخل جلنة الصياغة، فإنه يقترح مناقشة املادة التوفيق ب

، وإنه مت تقدمي اقتراحات مفيدة تتعلق بالصياغة وإنه ٧                       ً                    وأردف يقول إن هناك دعما  واسع النطاق للمادة  -٦٠
 .ا إىل جلنة الصياغةولذلك فإنه يقترح إحالته. مل يتم التشكك بصورة جادة يف املفهوم الذي تنص عليه

 هي مترين واضح يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وإن الغالبية الساحقة ٨ومضى يف القول إن املادة  -٦١
.                                                           ًوكانت االعتراضات اليت أثريت هي اعتراضات غري قائمة على أساس فعال . من األعضاء أعربوا عن تأييدهم هلا

      ً         وثانيا ، مل يقدم . اية الدبلوماسية وبالتايل هلا السلطة التقديرية يف هذه النقطة    ً                          فأوال ، حتتفظ الدولة حبق ممارسة احلم
وقد مت . أي اقتراح يشري إىل إمكانية الدولة اليت حيصل فيها الفرد على اللجوء أن ترفع دعوى ضد دولة األصل

ه بصورة أكرب يف املادة  من التقرير، على الرغم من أنه ميكن توضيح١٨٤ و١٨٣              ً           إيضاح ذلك متاما  يف الفقرتني 
فمن غري املرجح أن يسافر األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون املقيمون :       ً    ُ                وثالثا ، ال ي رجح انتهاك احلكم. نفسها
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داخل دولة ما إىل اخلارج بصورة متكررة ألنه ستكون دولة اإلقامة ملزمة بتزويدهم بوثائق سفر، وهي ممارسة غري 
ماية الدبلوماسية إال بعد أن يكون ذلك الشخص قد استخدم مثل هذه الوثائق ويكون وال متارس احل.           ًمتبعة كثريا 

.                                                 ً      وأضاف أن السيد كاباتسي أثار هذه النقطة وقدم مثاال  عليها. قد حلق به ضرر يف دولة ثالثة غري دولة األصل
 جزء أول يتناول األشخاص   ُ                                                                    وق دم عدد من املقترحات إلجراء التحسينات، مبا يف ذلك االقتراح بتجزئة املادة إىل

ٍ               عدميي اجلنسية وجزء ثان  يتناول الالجئني وقال إن هذه األمور هي أمور تتناوهلا بصورة أفضل جلنة الصياغة، .                    
 .وهو يقترح إحالة املادة إليها

  إىل جلنة الصياغة، شريطة أن تقرر اللجنة ذلك بعد٨ و٧ و٥                 ً                     واختتم حديثه قائال  إنه ميكن إحالة املواد  -٦٢
 ٦ومن جهة أخرى، ينبغي النظر يف املادة . ٣ إىل ١االستماع للتقرير عن املشاورات غري الرمسية املتعلقة باملواد من 

 .يف إطار مشاورات غري رمسية

وقال إنه إذا مل يكن هناك أي اعتراض، . ٨ إىل ٥ أعلن أن اللجنة انتهت من مناقشة املواد من الرئيس -٦٣
 يف إطار مشاورات غري رمسية ٦أن تناقش، على النحو الذي أوصى به املقرر اخلاص، املادة فسيعترب أن اللجنة تود 

              ً      ً                                                                                وأن تتخذ قرارا  هنائيا  بشأن إحالة املواد املتبقية إىل جلنة الصياغة بعد أن تستمع إىل التقرير عن املشاورات غري 
 .٣ إىل ١الرمسية املتعلقة باملواد من 

 .وقد اتفق على ذلك 

٠٠/١٣لسة الساعة رفعت اجل
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 ٢٦٢٨اجللسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦يوم اجلمعة، 

 السيد شوساي يامادا :الرئيس

 تشيفوندا، السيد بايينا �السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو  :احلاضرون 
دينيو، السيد روزنستوك، السيد سوارس، السيد البحارنة، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثي

سرينيفاسا راو، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاباتسي، 
 . أمتادجا، السيد لوكاشوك، السيد هافنر، السيد هي�السيد كاتيكا، السيد كانديويت، السيد كوسوما 

 ـــــــ

 الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويلاملسؤولية الدولية عن النتائج 
  )١()منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة(

A/CN.4/504, sect. D) ؛A/CN.4/509
A/CN.4/510؛ )٢(

)٣(
( 

 ] من جدول األعمال٤البند [

 تقرير الفريق العامل

 عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها  دعا رئيس الفريق العامل املعين باملسؤولية الدوليةالرئيس -١
 .العامل إىل عرض أعمال الفريق) منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة(القانون الدويل 

قال إنه، بغية تفهم املسائل اليت مشلتها أعمال الفريق العامل، ) رئيس الفريق العامل (السيد سرينيفاسا راو -٢
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة "جياز باملراحل الرئيسية اليت مر هبا النظر يف موضوع جيدر التذكري بإ

فقد قررت اللجنة يف . ١٩٩٧منذ الدورة التاسعة واألربعني للجنة يف عام " عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل
 الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة منع"تلك الدورة أن تركز على مسألة املنع، حتت العنوان الفرعي 

                                                        

حولية مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر لالطالع على نصوص  )١(
 .٥٥، الفقرة ٤٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٨

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(

 .املرجع نفسه )٣(
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ويف الدورة اخلمسني املعقودة .                                ً     ً      ً                   وعينت السيد سرينيفاسا راو مقررا  خاصا  معنيا  هبذا اجلزء من املوضوع ،)٤("خطرة
يتضمن  )٥(، قدم املقرر اخلاص أول تقرير عن منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة١٩٩٨يف عام 
وسعى املقرر اخلاص إىل حتديد . تشكل اتفاقية قادمة بشأن منع األضرار اخلطرة العابرة للحدود مادة ١٧مشاريع 

نطاق املوضوع يف مشاريع املواد هذه، اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل مث أحالتها إىل اجلمعية العامة لتنظر 
 .فيها اللجنة السادسة يف هناية الدورة اخلمسني

على أن األنشطة املقصودة يف االتفاقية ) األنشطة اليت تنطبق عليها مشاريع املواد هذه (١ وتنص املادة -٣
 حسبما -وال تقتصر هذه األنشطة . املقبلة هي األنشطة اليت تنطوي على خماطر إيقاع ضرر ذي شأن عابر للحدود

مثل األنشطة النووية، بل إهنا " طورةشديدة اخل" على األنشطة اليت ميكن وصفها بأهنا -كان من املقرر يف البداية 
         ً                                ً                                                       تشمل أيضا  األنشطة اليت من شأهنا أن تسبب ضررا  ذا شأن بسبب عواقبها على السكان واملمتلكات والبيئة، إخل، 

 .األمر الذي يوسع إىل حد ما نطاق تطبيق مشروع االتفاقية

.  حىت اآلن مدرجة يف إطار املوضوع                             ً                    ُ   ويف املقابل، تقرر أن ينحى جانبا  عدد من اجملاالت اليت اعت ربت -٤
وخرجت من نطاق االتفاقية املقبلة األنشطة اليت تلحق الضرر باملشاعات العاملية، أي مبوارد أو مناطق جغرافية ال 

    ُ         ً                                     ً واست بعدت أيضا  من نطاق التطبيق األنشطة اليت تسبب ضررا  . تدخل ضمن الوالية القضائية احلصرية لدولة حمددة
مثل التلوث الناجم عن مصادر متنوعة (األجل القصري وال ميكن عزوه إىل مصدر حمدد بوضوح غري ذي شأن يف 

 ).والذي تترتب عليه آثار تراكمية ضارة

ووافقت جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة على هذا النهج مع التنويه بأنه ال جيوز تفسريه على أنه  -٥
 .                                   ً                   ليها أعاله، واليت ميكن النظر فيها الحقا  يف إطار سياقات أخرىيدل على عدم االهتمام باملسائل املشار إ

                                 ُ                                      ُ             وبتحديد نطاق املوضوع هبذا الوضوح، ط رح سؤال ملعرفة ما إذا كان من املناسب أن ت درج يف مشروع  -٦
 وقد سبق أن حبث هذه املسألة الفريق العامل الذي أنشئ يف الدورة التاسعة. املواد قائمة باألنشطة املقصودة

وعالوة على . واألربعني، والذي خلص إىل أن من املتعذر وضع قائمة من هذا القبيل، بالنظر إىل التطور التقين
ولذلك، رأى الفريق يف النهاية أن من .          ً          ً                     ليس مفيدا  وال مرغوبا  فيه يف اتفاقية إطارية" التجسيد"ذلك، يبدو أن هذا 

قبلة اختاذ القرار بشأن اختيار األنشطة اليت ستنطبق عليها القواعد؛          ُ                               األفضل أن ي ترك للدول األطراف يف االتفاقية امل
 .                                           ًوهذا حل يوافق عليه السيد سرينيفاسا راو متاما 

                                                        

 .١٦٨، الفقرة ١١٣، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٧حولية  )٤(

 . Add .1 وCN/A.4/487، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٨ولية ح )٥(
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؟ ال تتضمن "ضرر ذو شأن عابر للحدود"                 ً                               هل كان ينبغي أيضا  وضع تعريف يف مشروع املواد ملفهوم  -٧
ٍ            اآلراء الفقهية أي تعريف مرض  هلذا املفهوم تخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية، ففي سياق اس.                          

                             ً                  ً     ً                ً                      رئي أن اخلطر ذا الشأن ليس خطرا  ميكن جتاهله أو خطرا  ضئيال  وقد يكون ملموسا  أو ميكن كشفه أو حتديده 
منع صحيح أنه كان من املمكن النص، يف سياق االتفاقية املقبلة بأن . باالستناد إىل وسائل أو معايري متفق عليها

                      ً                          مقبول أو مسموح به، مثال ، بالنسبة ملنظمة دولية ذات " مستوى للمخاطر"الضرر اجلسيم العابر للحدود، على 
         ً                                                     ً       ولكن نظرا  ألوجه الغموض اليت حتيط هبذه املسألة، رئي أن من األفضل أيضا  يف هذا . صلة أو عن طريق التفاوض

 .املوضع ترك القرار للدول األطراف يف االتفاقية

 بغية اعتمادها يف ١٧ لذه هي األسس اليت استند إليها الفريق العامل عندما أعاد النظر يف املواد اوه -٨
على أن على الدول اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملنع الضرر اجلسيم العابر ) املنع (٣وتنص املادة . القراءة الثانية

أنه يقع على عاتق الدول هبذا الشأن التزام ببذل العناية ويتفق اجلميع على . للحدود أو تقليل خماطره إىل أدىن حد
                      ً                                                                 ولكن يظل السؤال مطروحا  ملعرفة ما إذا كان ينبغي أن تعترب الدولة مسؤولة يف حالة عدم ممارستها . الواجبة

ة ويف البداية، رئي أن مسؤولية الدولة ال تقع ما مل يترتب أي ضرر على عدم ممارستها للعناي. للعناية الواجبة
والرأي السائد اآلن هو أن تتاح للدولة احملتمل أن تتأثر : ١٩٩٨ولكن مت التخلي عن هذا املوقف يف عام . الواجبة

غري أن هذا احلل، الذي حيبذه السيد . بسبب عدم ممارسة دولة أخرى للعناية الواجبة إمكانية التماس االستشارات
العوامل اليت تدخل  (١٢ واملادة ٣ مشكلة الصلة بني املادة                    ً                        سرينيفاسا راو شخصيا ، يثري لألسف مشكلة أخرى هي

ويفترض لتحقيق . ، اليت تدعو إىل احترام التوازن العادل بني مصاحل الدول املعنية)يف حتقيق توازن عادل للمصاحل
 على هذا التوازن العادل أن تتناقش الدول وتتفاوض إلجياد حل، وهذا ما خيشى أن يتعارض مع االلتزام الواقع

، أن ٣      ُ                                                       فقد احت ج بأنه ال جيوز للجنة، بعد أن فرضت قاعدة إلزامية يف املادة : عاتقها بأن متارس العناية الواجبة
غري أن أعضاء .  بأن األمر متروك للتفاوض بني الدول املعنية لتأمني محاية مصاحل متعادلة معينة١٢تقترح يف املادة 

 من االتفاقية ١٣ إىل ١٠ألة، أن اإلمكانية اليت تتيحها للدول املواد الفريق العامل رأوا، بعد حبث مطول للمس
؛ وعلى ٣املقبلة، وهي أن تتشاور وتتفاوض، ال تقلل من شأن واجب العناية الواجبة املنصوص عليه يف املادة 

 .العكس من ذلك، فإهنا تساعد على توضيح االلتزام الذي تنطوي عليه

على عنوان دراسة مسألة املنع واقترح، لكن ليس باإلمجاع، حذف عبارة    ّ                    ً ورك ز الفريق العامل أيضا   -٩
وناقش بعض .                        ً                              مبا أن أي نشاط يسبب ضررا  ذا شأن هو حبكم تعريفه نشاط خطر" الناشئ عن أنشطة خطرة"

ّ                الوارد يف النص اإلنكليزي للموضوع وفض لوا عليه مصطلح ) األفعال (actsأعضاء الفريق العامل مصطلح                                   
activities )غري أن أغلبية أعضاء الفريق العامل اعتربت أن هذا الفرق، وهو فرق فين أو فكري أكثر منه ). األنشطة

فرق عملي، ال يستحق تغيري عنوان املوضوع بسببه، خاصة وأن عنوان املوضوع مل يثر أي مشكلة على مدى 
 .نسبة للدولعقدين وأنه يتضح من مناقشات اللجنة السادسة أن هذه مسألة هامشية بال

وقال رئيس الفريق العامل إن هذه .  واقترح تعديالت عليها١٧ إىل ١وحبث الفريق العامل بعناية املواد  -١٠
، وهو التقرير الذي سيقدمه إىل اللجنة يف اجلزء (A/CN.4/510)التعديالت سترد يف التقرير الثالث بشأن املوضوع 

 .الثاين من دورهتا احلالية
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A/CN.4/505، (A/CN.4/504, sect. C )*تابع(دية للدول األفعال االنفرا
)٦(،A/CN.4/511 

)٧(
( 

 ] من جدول األعمال٧البند [

 )*تابع( )٨(التقرير الثالث للمقرر اخلاص

                              ً                                                      أشار إىل أن األمانة قامت، تسهيال  ألعمال اللجنة، بتوزيع وثيقة غري رمسية باللغة اإلنكليزية الرئيس -١١
ملالحظات العامة واملالحظات احملددة الواردة حىت اآلن على استبيان بشأن موضوع تتضمن نصوص الردود وا

. )٩(األفعال االنفرادية للدول كان قد أرسل إىل احلكومات بناء على قرار اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني
ّ          ً  وقت الحق فستوز ع هي أيضا  وقد أجابت إحدى عشرة دولة على االستبيان حىت اآلن؛ أما الردود اليت ستصل يف              
 .(A.CN.4/511)                    ُ                                                 يف شكل وثيقة غري رمسية ت درج يف الصيغة النهائية لردود حلكومات على االستبيان 

 أعرب عن تقديره للمقرر اخلاص على العمل الذي أجنزه والتقرير الذي قدمه عن السيد إيردوثيا ساكاسا -١٢
، خاصة وأن األفعال االنفرادية للدول هي تعبري عن اإلرادة )A/CN.4/505(األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول 

صحيح أن اآلراء الفقهية واألحكام .                    ً                                            يزداد استخدامه يوما  بعد يوم وأهنا ال تزال خارج أي إطار تقنيين واضح
 جمال االلتزامات القضائية مهما بلغت قيمتها ال تزال يف بداية الطريق بالنسبة لتحديد معامل هذا االلتزام الناشئ يف

وقد جنح املقرر اخلاص يف تنقية املصطلحات املتعلقة باألفعال االنفرادية . الدولية، والذي يفتقر إىل اجتاه حمدد
للدول ليضفي على هذه األفعال صفات اليقني واألمن واالستقرار والثقة، ال ملصلحة الذين يؤدون هذه األفعال 

 . هبا أو يرفضوهنا              ً               فحسب وإمنا أيضا  ملصلحة من حيتجون

 اليت ردت على ١١وأشار السيد إيردوثيا ساكاسا إىل أن ست حكومات على األقل من بني البلدان ال   -١٣
االستبيان ذكرت أهنا وجدت صعوبة يف اإلجابة عن بعض األسئلة ألنه ال يبدو من املمكن صياغة أو تعريف قواعد 

وهذا هو نفس االنطباع الذي . هي أفعال كثرية ومعقدة ومتنوعةمشتركة حتكم األفعال االنفرادية يف جمملها، و
أسفرت عنه املناقشات اليت جرت يف اللجنة السادسة أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجمعية العامة، حيث نصحت 

ت اليت                                                                              ً          جمموعة من الدول اللجنة باتباع هنج تدرجيي بأن تبدأ باإلعالنات اليت تنشئ التزامات بدال  من اإلعالنا
   ً     أوال ، هل . وتعزى هذه الشواغل، رمبا عن حق، إىل مشكلتني. هتدف إىل احلصول على حقوق أو احملافظة عليها

                                                                         ً                            من املمكن صياغة قواعد واجبة التطبيق على مجيع أنواع األفعال االنفرادية؟ وثانيا ، هل ينبغي أن تقرر اللجنة يف 

                                                        

 .٢٦٢٤        ً        استئنافا  للجلسة  *

 . أعاله٢انظر احلاشية  )٦(

 .املرجع نفسه )٧(
 .٣٥، الفقرة ٢٦٢٤لالطالع على نصوص مشاريع املواد الواردة يف التقرير الثالث، انظر اجللسة  )٨(

 .٥٩٤، الفقرة )ثايناجلزء ال(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية انظر  )٩(
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                                 ً                      امة فقط، أم صياغة قواعد خاصة أيضا ؟ وقال السيد إيردوثيا البداية ما إذا كان األمر يتطلب صياغة قواعد ع
                ً                                                                            ساكاسا إنه شخصيا  ال يعتقد أن هذه مشاكل مستعصية على احلل، وإنه جيب على اللجنة أن تتوخى احلذر وأن 

 .يكون لديها تصور للمستقبل

يت ثبتت فعاليتها، يف تقسيم ومن هذا املنظور، رمبا متثل احلل النهائي، املستوحى من أساليب عمل اللجنة ال -١٤
يورد اجلزء األول األحكام العامة الواجبة التطبيق على مجيع األفعال االنفرادية، ويورد : مشاريع املواد إىل جزأين

الثاين األحكام الواجبة التطبيق على فئات معينة من األفعال االنفرادية احملددة اليت خترج، حبكم طابعها املنفرد، عن 
 .ظيم موحدإطار أي تن

 املقرر إدراجها يف ٥ إىل ١ورأى السيد إيردوثيا ساكاسا، ومعه أعضاء آخرون يف اللجنة، أن املواد من  -١٥
الباب األول من مشروع املواد هي تعبري موفق عن جمموعة عامة من القواعد الواجبة التطبيق على مجيع األفعال 

 . حيث املوضوعاالنفرادية وأهنا ال تثري يف الواقع أي مشكلة من

ويف معرض اإلشارة بإجياز إىل جوانب حمددة من التقرير قيد النظر، قال السيد إيردوثيا ساكاسا إنه يتفق  -١٦
                          ُ            ً                           من التقرير بأنه ال ميكن أن ت درج تلقائيا  أحكام اتفاقية فيينا لعام ٢٠ و١٩مع املقرر اخلاص يف قوله يف الفقرتني 

فال ميكن تطبيقها إال بالقياس وال ميكن هلا إال أن : باألفعال االنفرادية للدول يف مشاريع املواد املتعلقة ١٩٦٩
 .ُ                      ت ستخدم كإطار مرجعي مرن

، أعرب السيد إيردوثيا ساكاسا عن )تعريف الفعل االنفرادي( اجلديد ١وفيما يتعلق مبشروع املادة  -١٧
واعترب . ، ألن نطاق اللفظة األوىل أوسع"عالناإل"   ً         بدال  من لفظة " الفعل"ارتياحه الستخدام املقرر اخلاص لفظة 

     ً                                                                     موفقا  ألن النية هي جوهر املوضوع إذ يتعني أن تكون الدولة مدركة لكوهنا، حني تقوم " النية"استخدام مفهوم 
وهنا يكمن بالتحديد أحد اجلوانب األساسية اليت متيز بني األفعال السياسية : بفعل انفرادي، تدخل يف التزام قانوين

                   ً وقال إنه يوافق أيضا  ". عالنية"   ً         بدال  من لفظة " تعلم"وباملثل، فإنه يوافق على استخدام لفظة . فعال االنفراديةواأل
ومن ناحية أخرى، . املستخدمة لوصف التعبري عن إرادة الدولة" بصورة ال لبس فيها"على احتمال حذف عبارة 

 التعريف املقترح من املقرر اخلاص، ولكنه مفهوم ضروري أشار إىل أن مفهوم استقاللية الفعل االنفرادي ال يرد يف
 .لتوضيح األمور والسماح بتحديد الفرق بني األفعال التقليدية واألفعال االنفرادية

الذي ينص على أن ) أهلية الدول للقيام بأفعال انفرادية( اجلديد ٢         ً                      ومضى قائال  إنه يؤيد مشروع املادة  -١٨
أما . يف هناية النص"     ً              طبقا  للقانون الدويل"ه أعرب عن رغبته يف أن تضاف عبارة لكل دولة تلك القدرة، ولكن

 ١، فإنه يوافق على الفقرة )األشخاص املؤهلون للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة( اجلديد ٣مشروع املادة 
ّ                        توس ع إىل حد ما نطاق املادة ٢والحظ أن الفقرة . منها                      ً ؛ وال شك أن ذلك مت وفقا  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧   

غري أنه .             ً                 ، وكذلك وفقا  للممارسة العمليةالتجارب النوويةلألحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف قضييت 
 اجلديد ٤وقال إنه يوافق على مشروع املادة . جيب على اللجنة توخي أكرب قدر من احلذر بشأن هذه النقطة

بطالن األفعال ( اجلديد ٥وفيما يتعلق مبشروع املادة ). شخص غري مؤهل لذلكالتأكيد الالحق لفعل صدر عن (
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           ُ                                                               ّ         ، اقترح أن ي درج يف النص اإلسباين، كما يف النصني اإلنكليزي والفرنسي، حكم متهيدي يبي ن ما هي )االنفرادية
 مع احلكم املناظر الوارد                                    ًوقال إنه يوافق على كون النص متوازيا .                                        ًاحلاالت اليت يكون فيها الفعل االنفرادي باطال 

يف االتفاقية، املستكمل بسبب آخر من أسباب البطالن يتعلق بتعارض الفعل االنفرادي مع قرار من قرارات جملس 
وهو تعبري " رضا الدولة"إىل ) أ(واقترح عدم اإلشارة يف الفقرة الفرعية . من املادة) ز(األمن، يف الفقرة الفرعية 
) ح(                  ً                                          وقال إن لديه شكوكا  يف مدى مالءمة احلكم الوارد يف الفقرة الفرعية . اهداتينتمي إىل مصطلحات املع

                                        ً                                                      الذي ينص على أن الفعل االنفرادي يكون باطال  إذا كان يتعارض مع قاعدة بالغة األمهية من قواعد القانون 
 ولكن، يف ظل نظام فهذا النص حييل إىل القانون الدستوري للدول. الداخلي للدولة اليت صدر عنها هذا الفعل

واألفعال االنفرادية املقصودة . دميقراطي، ال ختضع األفعال االنفرادية بالضرورة إىل تصديق الربملانات الوطنية عليها
                                                                                   ً           يف املوضوع قيد البحث هي أفعال تقوم هبا يف بعض احلاالت السلطة التنفيذية وميكن أن ترتب آثارا  على أفعال 

 .تنسيق بني السلطات املختلفة يف الدولةذات طابع تشريعي أو على ال

ويف اخلتام، قال السيد إيردوثيا ساكاسا إنه جيب على اللجنة توخي أكرب قدر من احلذر يف استعمال  -١٩
.  من التقرير إىل بعض اإليضاحات٤٩وهبذا املعىن، حتتاج الفقرة ". تأكيد حقوق"أو " إنشاء حقوق"عبارات مثل 

يغيب عن األذهان أن مبدأ الطابع النسيب للمعاهدات واجب التطبيق على األفعال وعلى أية حال، جيب أال 
املعاهدة ال ترتب أية التزامات على دولة " تنص صراحة على أن ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٣٤فاملادة . االنفرادية

، الذي أكد عليه املقرر اخلاص، "الشيء الواقع بني الغري"ولذلك، فإن مبدأ ". ثالثة وال أية حقوق هلا دون موافقتها
فهو يسمح باحملافظة على القانون الدويل كما يسمح بصفة خاصة بتفادي إنشاء : مبدأ يف غاية األمهية هبذا املعىن

 .حقوق جتاه دول ثالثة دون موافقتها

يقترح مشاريع  قال إن التقرير الثالث للمقرر اخلاص يدل على تقدم كبري يف حتليل املوضوع والسيد غايا -٢٠
وقال إنه كان يأمل يف املزيد من التقدم وإنه يشعر بقدر من . مواد ستساهم يف حتديد إطار قانوين مالئم له

فالواقع أنه متت صياغة التقرير الثالث قبل أن تتسلم اللجنة . اإلحباط، ولكن اخلطأ ليس خطأ املقرر اخلاص وحده
وجيدر التذكري بأن الغرض من هذا االستبيان كان احلصول . ته إليها على االستبيان الذي وجه١١  لردود الدول ا

من احلكومات على وثائق ومعلومات بشأن ممارستها يف جمال األفعال االنفرادية وبشأن موقفها من جوانب معينة 
يدة غري أن الردود الواردة حىت اآلن ال تتضمن، على الرغم من العناصر العد. )١٠(من دراسة اللجنة للموضوع

ويبدو أنه كانت . املهمة بالنسبة ألعمال اللجنة، أي شيء يتعلق مبمارسات الدول املعنية يف جمال األفعال االنفرادية
هناك مشكلة تتعلق باالتصاالت، أو رمبا حدث سوء فهم لألمور، ألن اللجنة مل حتصل على ما طلبته، أي الوثائق 

التقرير الثالث للمقرر اخلاص والوثيقة غري الرمسية اليت أعدهتا ولذلك، فإن . واملعلومات بشأن ممارسات الدول
. األمانة بشأن الردود الواردة من الدول حىت اآلن ال حيتوي إال على القليل من املعلومات بشأن ممارسات الدول

رسات وهذا أمر يبعث على القلق البالغ ألنه سيكون من الصعب، ما مل يتم احلصول على بيانات كافية عن مما

                                                        

 .٥٩٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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الدول وما مل يتم حتليل هذه البيانات، حتديد شىت العناصر اليت ختص خمتلف األفعال االنفرادية وحتديد ما إذا كان 
 .ميكن، وإىل أي مدى، حتديد ما إذا كان من املمكن اقتراح قواعد مشتركة هلذه األفعال

 )١١(أعيد إنشاؤه يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة واعتمد الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول، الذي   -٢١
 يعتربه السيد غايا أفضل من )١٢(                  ً                                                       بصفة مؤقتة، تعريفا  لألفعال االنفرادية كمنطلق جلميع ممارسات الدول بشأن املوضوع 

د كانديويت    ً                       أوال ، وحسبما أشار إليه السي.  اجلديد، وهذا لسببني١التعريف الذي اقترحه املقرر اخلاص يف مشروع املادة   
      ً                   وثانيا ، ويف حني أن الفعل يف . زائدة عن احلاجة" ال لبس فيها"والسيد إيردوثيا ساكاسا، تعترب صفة ) ٢٦٢٤اجللسة (

                           ّ                                           ُ                                     التعريف األصلي كان جيب أن يبل غ إىل الدولة أو املنظمة الدولية املعنية أو أن ت خطر به بشكل آخر، فيكفي اآلن أن تعلم  
                                                                ً          وهذا التعبري مضلل ألنه قد يدعو إىل االعتقاد بأن هذا العلم رمبا مت، مثال ، من خالل  . دولية املعنية به الدولة أو املنظمة ال

ولكن من الضروري أن تقوم الدولة الصادر عنها الفعل بأي . أنشطة التجسس أو من خالل عمل أجهزة االستخبارات
ولذلك، رأى السيد غايا أنه ينبغي العودة إىل استخدام . يلتدبري لتبلغ به الدولة أو الدول املوجه إليها أو اجملتمع الدو

وينبغي أن تعمل اللجنة اآلن على حصر األنواع  . التعريف الذي اعتمده الفريق العامل يف الدورة احلادية واخلمسني    
 خاضعة لقواعد املختلفة من األفعال االنفرادية اليت سينطبق عليها مشروع املواد، سواء كانت تلك األفعال خاضعة أم غري    

 بيانات، غري شاملة بطبيعة احلال، عن نوع األفعال ١وقد يكون من املفيد أن تورد املادة  . مشتركة أو لنظام خاص
املقصودة وكذلك آثارها؛ وجيدر التذكري هبذا الصدد بأنه ال يوجد إمجاع على الطابع االنفرادي ألفعال مثل القبول أو 

 .االعتراض

خلاص يف تقريره الثالث عدة جوانب من جوانب القيام بأفعال انفرادية، ويعاجل مدى وحيلل املقرر ا -٢٢
وقال السيد غايا إنه ليس لديه حىت اآلن موقف حمدد بشأن عدد هذه املسائل، وسيظل األمر كذلك ما مل . صحتها

د املستوحاة من أحكام يتم حصر وحتليل ممارسات الدول هبذا الشأن وحتديد األسلوب الذي ميكن به تطبيق القواع
 . على مجيع األفعال االنفرادية أو على عدد معني منها١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

                                                         َ                                    ويف املقابل، هناك مسألة مل يتم تناوهلا بعد وهي جديرة بأن تعال ج أال وهي مسألة أهلية إبرام املعاهدات  -٢٣
ّ               ويعر ف مشروع املادة . ١٩٦٩نا لعام  من اتفاقية فيي٤٦    ً                                  طبقا  للقانون الداخلي، وهي موضوع املادة   اجلديد، ٣   

                 ً ولكنه ال يذكر شيئا  .  من االتفاقية، األشخاص املؤهلني للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدول٧املناظر للمادة 
ميكن به معرفة ما إذا كان جيب، بالنظر إىل وجود أحكام دستورية أو تشريعية، أن تتدخل أجهزة أخرى يف الدولة 

صحيح أنه ميكن لرئيس الدولة التصديق على معاهدة ما، ولكن ذلك ال يعين عدم وجود .                 ًيكون الفعل مثبتا كي 
ّ       ً     ولذلك من األنسب أن حيد د، أوال ، ما . أحكام دستورية تقتضي احلصول على إذن مسبق أو صك آخر من الربملان                    

ية، ويف حال غياهبا، معرفة إىل أي مدى ميكن إذا كانت توجد أحكام دستورية واجبة التطبيق على األفعال االنفراد
لألحكام الدستورية الواجبة التطبيق على املعاهدات أن تطبق بالقياس، ومبوجب القانون الدستوري، على بعض 

                                                        

 . وما يليها٥٧٧املرجع نفسه، الفقرة  )١١(

 .٥٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
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وينبغي بعد ذلك حتديد ما إذا كانت تترتب على عدم احترام . األفعال االنفرادية الداخلة يف نطاق أعمال اللجنة
من ) ح(وهبذا الصدد، يبدو أن الفقرة الفرعية . لدستورية آثار بالنسبة لصحة األفعال االنفراديةهذه األحكام ا

 . تقصد حمتوى الفعل وليس أهلية القيام به٥املادة 

   ّ                                                                 رك ز مداخلته على عدد من املعايري الواردة يف مشروع التعريف العام للفعل  تشيفوندا-السيد بامبو  -٢٤
 .لن يشكك يف صلتها باملوضوع وسيكتفي بوضعها يف إطارها النسيباالنفرادي، وأوضح أنه 

وفيما يتعلق مبعيار النية، قال إنه يتساءل عما إذا كان اإلبقاء على معيار النية كمعيار وحيد يعين التمسك بالنهج  -٢٥
فعل يهدف إىل حتقيق               ً                                   فمن الواضح حقا  أن الفعل االنفرادي هو، قبل كل شيء، . الفقهي وحده وإغفال املعىن العملي

فهو يهدف إىل حتقيق مصلحة بالنظر إىل مضمونه وإىل .                               ً                 ً        مصلحة وبالتايل هو فعل يعترب، أوال  وقبل كل شيء، فعال  له غاية
                                ّ                                             وال شك يف أن حتليل النية هو الذي ميك ن من الكشف عن املصلحة املتوخاة وعن اهلدف املطلوب . السياق الذي يتم فيه

الذي يتناوله " التعبري عن اإلرادة"و. ل، فإن الدولة تقرر التصرف ألن هلا مصلحة حتققها من خاللهوعلى أية حا. حتقيقه
                                ً                                        وعندما يتم التعبري عن اإلرادة علنا ، يقال إن الدولة أخذت مبادرة التصرف، أي . مشروع التعريف هو يف الواقع فعل

كون للدولة مصلحة يف اختاذ املبادرة وإال فإهنا بالتأكيد لن ولكن ال بد أن ت. الدخول يف التزامات أو التأكيد على حقوقها  
ولذلك، رمبا كان من املفيد إدراج مفهوم املصلحة عند البحث عن تعريف موضوعي للفعل االنفرادي، ال . ختاطر باختاذها

وإذا كان . ر حتديدهإلحالل هذا املفهوم حمل مفهوم النية وإمنا بغرض إضفاء معىن أو مضمون للنية اليت هي مفهوم يتعذ 
                                   ً                                      ً                          من اجلائز أن يكون مفهوم املصلحة ضمنيا  يف بداية التعبري عن اإلرادة، فينبغي أيضا  إظهاره بأوضح شكل ممكن ضمن 

ويف املقام األول، إذا كان هلذه املصلحة أساس يف .                ِّ                                          عدد العوامل احملد دة للفعل االنفرادي، ال جمرد التلميح إىل وجوده 
ح مصلحة قانونية، وهذه املصلحة القانونية هي جوهر اآلثار القانونية اليت تتوخاها الدولة حني تتخذ القانون فإهنا تصب

:      ً                                                                            ثانيا ، إن استخدام معيار املصلحة يسمح بتفادي اجلدال حول مفهوم الطابع الذي ال لبس فيه . املبادرة بالقيام بفعل ما
                        ً                               صلحة ال لبس فيها وهي أيضا ، بالضرورة، مصلحة تتفق مع األثر والواقع أن املصلحة احملددة املعامل هي، بالضرورة، م

                                                   ً              ومن املؤكد أن التعريف املقترح من املقرر اخلاص ليس غامضا  وال غري مقبول، . القانوين املترتب على القرار أو الفعل
 .                   ً                                        ولكن من األفضل توخيا  للوضوح، أن يعاد تركيزه حول مفهوم املصلحة

أن معيار االستقاللية يثري مشاكل ألن املصلحة القانونية جيب أن تستمد من إطار نظام وقال إنه ال جدال يف  -٢٦
                                                               ً ولكن هناك مصاحل قانونية مالزمة لطبيعة الدولة ذاهتا دون أن متر مسبقا  .                               ً   ِّ  ًقانوين إذا أريد هلا أن تشكل عامال  حمد دا 

من ذلك، على سبيل املثال، أن من مصلحة .                             ً                              وبالضرورة، من حيث كوهنا مصدرا  اللتزامات، حبكم تعاهدي أو قانوين
ويف مثل هذه احلالة تتاخم املصلحة   . الدولة أن تقيم عالقات حسن اجلوار مع دولة أخرى، ألن ذلك ميس وجودها ذاته 

 وهذه املصاحل املتأصلة يف طبيعة الدولة ذاهتا ال تنشأ بالضرورة من نظام من نظم القانون . السياسية املصلحة القانونية
واملشاكل اليت تنطوي عليها اجلدلية .              ً                                                      بل إهنا أحيانا ، إن مل يكن يف معظم األحيان، تنشأ عن نظام للقانون الداخلي: الدويل

بني القانون الداخلي والقانون الدويل تثار، على الصعيد النظري والعملي، من حيث صحتها وحجيتها على الصعيد   
بق املتعلق بالصحة أو احلجية على الصعيد الدويل، تصبح احلدود بني النظامني              ُ               ولكن، حينما ي ستوىف الشرط املس. الدويل

وتطرح مشكلة األساس القانوين للمصلحة من حيث مصدرها ال من حيث النظام . أكثر مرونة بل أكثر قابلية الختراقها
وجيوز .  قواعد القانون الدويل العامالذي تنشأ عنه والذي قد يكون، عند االقتضاء، القانون العريف أو القانون االتفاقي أو
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ولكن األمر يتعلق هنا بالتزام من التزامات القانون الدويل . أن يربر االلتزام بإقامة عالقات حسن اجلوار القيام بفعل ما
ي معاجلته       ُ                                                                                         فإذا ط بق معيار االستقاللية كمعيار لتعريف الفعل االنفرادي الصادر عن الدولة باملقارنة بنظم أخرى، ينبغ. العام

 من تقريره الثالث، ال ميكن فهم معيار من هذا النوع ٦١وحسبما أشار إليه املقرر اخلاص يف الفقرة . بأكرب قدر من احلذر
باملعىن الواسع للغاية وإن هذا النهج يتعلق بالقيام، من خالل هذا املعيار، باستبعاد األفعال املرتبطة بنظم أخرى كما هي  

 من ٦٢غري أن املقرر اخلاص أكد بعد ذلك مباشرة، يف الفقرة .  األفعال املرتبطة بقانون املعاهداتاحلال بالنسبة جلميع
فمن أي شيء يولد ؟ وملاذا يولد؟ وما هو الغرض منه؟ . التقرير، أن الفعل االنفرادي حمل االهتمام يولد يف حلظة صياغته 

 .ال توجد يف التقرير أية إجابة عن هذه األسئلة

وبصفة خاصة بالنسبة لتحديد طرائق العالنية، أي الطريقة اليت يصل " العالنية" إنه سوف يعلق على معيار وقال -٢٧
ّ                                     هبا الفعل إىل علم املوج ه إليه، وأشكال الفعل االنفرادي، أي بإثبات أن املوج ه إليه الفعل قد علم به على وجه اليقني                                                 ّ وال .                    

ذلك أن املقرر  . بشكل كاف يف املشروع املقترح لتعريف األفعال االنفرادية                         ُ                يبدو أن هذه املشاكل قد أ خذت يف االعتبار   
اخلاص ركز على مضمون املوضوع، ولكن كان جيدر به إبراز اجلوانب الشكلية للفعل االنفرادي يف صورة إمجالية وكاملة 

                ً               ع هنج أكثر توازنا  إزاء املوضوع،  ولتحقيق هذا الغرض، من املستصوب اتبا  . هلذا الفعل؛ وهذا ما يفتقر إليه مشروع املواد  
وقد أشار السيد إيردوثيا . وال سيما من منظور هيكلة النظام الذي سيتعني بالضرورة التمييز بينه وبني األحكام العامة

ساكاسا إىل إمكانية األخذ بالنهج املتبع يف صياغة مشاريع املواد بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة 
 تشيفوندا إنه ال يعترض على ذلك ولكنه يقترح -وقال السيد بامبو . ، أي بصياغة أحكام عامة وأحكام خاصة)١٣(الدول

باألحرى أن يبقي املقرر اخلاص على هنجه احلايل على أن يدرج يف مشروعه، على األقل، جمموعة من األحكام العامة مثل 
 .  اجلديد١تلك اليت يقترحها يف مشروع املادة 

 بشأن التعريف، لكن التعريف الذي يقترحه املقرر اخلاص له ١ شك أن من الضروري وجود مادة وال -٢٨
. يتعلق العيب األول باملسائل اليت يثريها قرار املقرر اخلاص جتاهل اجلوانب الشكلية للفعل االنفرادي. عيبان

، الذي ميكن " إحداث آثار قانونيةقصد"ويرتبط العيب الثاين بعدم اليقني الذي حييط بتعريف يؤسسه على معيار 
واختاذ املنظور كأساس للتعريف ليس . فالنية هي نزعة أو منظور. وصفه بأنه معيار ميثل نزعة يف تطور املوضوع

ِ   كافيا  ألن ناتج القاعدة اليت يتم احلصول عليها على هذا النحو لن تكون له إال قيمة داللية، ال قيمة ملز مة وقال .      ً                                                                                      
ِ      ضي الرتعة إىل صياغة قواعد غري ملز مة، وأن يتم التخلي عن مقتضيات صياغة قواعد ملز مة يف إنه خيشى أن تف                                              ِ                              
 .مشروع املواد

َ                                         ويتعني بالتأكيد أن يدر ج يف إطار األحكام العامة مشروع جديد املادة  -٢٩     ّ                  ويذك ر مشروع هذه املادة . ٢                    
 عن اإلرادة يعكس الشخصية القانونية للدولة، ويعين أن فهذا التعبري. بالعالقة املتأصلة بني الدولة والفعل االنفرادي

ويقترب مفهوم الشخصية القانونية .                   ً                                                  الدولة هي دولة أيا  كان حجمها وأمهيتها السياسية، وأن مجيع الدول متساوية

                                                        

 .٤٧لالطالع على نص مشروع املواد، انظر املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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واملقرر ومن مث، تكون قدرة الدولة على القيام بأفعال انفرادية متأصلة يف طبيعتها؛ . من مفهوم املساواة بني الدول
 . ألهنا ستكون جمرد تكرار٢            ً                                            اخلاص كان حمقا  يف عدم تقدمي أي تعليقات حمددة على مشروع املادة 

َ                                    ورمبا كان من املفيد أن يدر ج يف جمموعة األحكام العامة مشروعا حكمني -٣٠ خيصص احلكم األول للتأكيد .                        
، شأنه شأن ١       ً             كم مكمال  ملشروع املادة على تنوع تسميات وأشكال األفعال االنفرادية للدول، ويكون هذا احل

 واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢من املادة ) أ(١الفقرة 
يراد بتعبري "اليت تنص على أنه ") ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام "باملشار إليها فيما بعد (أو بني املنظمات الدولية 

ومن شأن إدراج اإلشارة إىل التسمية أن يطمئن مجيع ".  أيا كانت تسميته اخلاصة]...[اتفاق دويل � عاهدةامل�
          ً    وأضاف قائال  إن . األعضاء الذين تساءلوا، عن حق، عن املمارسة اليت تظهر تنوع األفعال االنفرادية للدول

 ً                                      ً ا  ال تتعلق بالتسمية فحسب وإمنا تتعلق أيضا                                                 ً      اجملموعة األوىل من األحكام العامة ميكنها أن تشمل أيضا  أحكام
                                                           ً          ويأيت هنا موضع تصنيف الفئات املختلفة لألفعال االنفرادية، ال تبعا  لتسمياهتا . بنطاق تطبيق مشاريع املواد

                                              ً                  وهكذا، يكون أمامنا جزء أول من األحكام ليس خمتصرا  ولكنه يتضمن مادة . فحسب ولكن مقترنة بتعريفها
 . من الطبيعي توقعهللنقاش، وهو أمر

 ٣وبعد إجناز هذا العمل، تبدأ جمموعة األحكام املخصصة للنظام اليت يتألف أوهلا من مشروع املادة  -٣١
، من األفضل أن يكون "األشخاص املؤهلون للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدول"    ً          وبدال  من عنوان . اجلديد

والغرض من هذا االقتراح هو اإلبقاء على مستوى ". ابة عن الدولةاختصاص القيام بأفعال انفرادية ني"العنوان 
وينبغي استكمال مشروع هذه املادة، الذي يتضمن فقرتني، .                                     ً             املفاهيم القانونية األساسية، واستمرارا  ملفهوم القدرة

. ٣شروع املادة  اجلديد، الذي يعترب مكانه الصحيح، يف الواقع، يف هيكل م٤بفقرة ثالثة تتألف من مشروع املادة 
وهكذا يتسىن النظر يف مشكلة االختصاص يف جمملها، مع وضع أحد املبادئ القانونية العامة، وهو مبدأ الشرعية، 

وبعد ذلك، ويف فصل خيصص ألسباب البطالن، ميكن إدراج النتائج املترتبة على فعل انفرادي . يف موضعه املناسب
 .صادر عن سلطة غري خمتصة

                   ً         فيه فحسب وإمنا أيضا  ملراعاة ٤ ليس بغرض إدراج مشروع املادة ٣تعاد صياغة مشروع املادة وينبغي أن  -٣٢
رئيس الدولة، رئيس (األول هو أن تطبيق فئات السلطة املنصوص عليها يف قانون املعاهدات . املبادئ الثالثة التالية

      ً                            وثانيا ، ينبغي أال يؤدي توسيع دائرة . ق مقبولعلى قانون األفعال االنفرادية تطبي) الوزراء، وزير الشؤون اخلارجية
ِ                ُ                                           السلطات املؤهلة للقيام بأعمال انفرادية تلز م الدولة إىل أن ت دخل على قانون املعاهدات بعض التقنيات اخلاصة                                          

ويف املقابل، ينبغي أن يستند هذا االتساع، من ناحية، إىل مركز الشخص الذي يقوم بالفعل . مثل التفويض الكامل
نفرادي يف جهاز الدولة، أي يف ممارسة السلطة التنفيذية داخل الدولة، ومن ناحية أخرى إىل اخلاصية التقنية اال

      ً  وثالثا ، . للمجال الذي تدخل فيه الشخص الذي قام بالفعل االنفرادي، وذلك رهنا بتأكيد هذه السلطة يف احلالتني
سلطات حبيث تضم رؤساء البعثات الدبلوماسية أو هذه هي الشروط اليت ميكن مبوجبها قبول توسيع دائرة ال

 .املمثلني الدائمني للدول لدى املنظمات الدولية
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" ظروف أخرى"ومن املؤكد أن من خالل عناصر التمييز هذه تتبني الصلة بني اإلشارة إىل مفهوم عبارة  -٣٣
أما مفهوم . ة ما يشمله هذا املفهومفبدون هذه العناصر، ال ميكن معرف. ٣ من مشروع املادة ٢الواردة يف الفقرة 

نسيب من حيث املكان " ظروف أخرى"فهو مقبول يف القانون الدويل ولكن مفهوم عبارة " ممارسة الدول املعنية"
 .والزمان

. ينبغي تغيري العنوان على النحو السابق بيانه:  كما يلي٣وبإجياز، ينبغي أن تعاد صياغة مشروع املادة  -٣٤
" ممثلني للدولة فيما يتعلق بالقيام بأفعال انفرادية نيابة عنها[...] يعترب " ينبغي االستعاضة عن عبارة ،١ويف الفقرة 

ومبا أنه ال ميكن أن يشكك أحد يف اختصاص السلطات ". خمتصني بالقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة"بعبارة 
ورأى السيد بامبو . مح بتفادي التواء ال لزوم له يف التعبرياملقصودة يف هذه الفقرة، فإن هذه الصياغة املباشرة ستس

 Une personne est considérée comme habilitée par l'État pour accomplir en son nom un تشيفوندا أن عبارة -

acte unilatéral وينبغي االستعاضة عنها بعبارة .  هي عبارة ثقيلة٢ الواردة يف النص الفرنسي للفقرةUne 

personne est présumée compétente pour accomplir au nom de l'État un acte unilatéral . والواقع أن األمر
ما مل يتبني من ممارسة : "وينبغي إهناء الفقرة بالعبارة التالية. يتعلق هنا بافتراض وجود االختصاص للقيام بفعل ما
ويف هذه احلالة، إما أن تكون السلطة خمتصة أو ".  غري خمتصالدول املعنية أو من ظروف أخرى أن هذا الشخص

 ُ         في فترض أن . السلطة اليت متثلها وهكذا، يكون قد مت اإلعالن يف مشروع املادة أن الدول حرة يف اختيار. ال تكون
رسة                                                                                  ّ       أي شخص ال يشغل منصب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية خمتص، ما مل تبي ن املما

والنص على ذلك هبذه الصيغة الواضحة واجملردة ييسر فهم الفقرة، اليت ينبغي . أو أي ظروف أخرى أنه غري خمتص
 .٤أن تليها فقرة ثالثة تنص على حمتوى مشروع املادة 

وال شك يف أن هذه االقتراحات اخلاصة بالصياغة ستحظى بالتأييد يف جلنة الصياغة اليت ينبغي أن حيال  -٣٥
 اجلديد الذي يثري ٥ تشيفوندا إنه تعمد عدم معاجلة مشروع املادة -وقال السيد بامبو . ها نص مشروع املوادإلي

غري أن هذه . أسئلة خطرية ومعقدة ال ميكن اإلجابة عنها دون توافر الكثري من املعلومات املتعلقة مبمارسة الدول
 .اخلاص يف تقريره الثالثاملشاكل ال تقلل من جودة العمل الذي اضطلع به املقرر 

 من التقرير، وقال ٣٤ اعترض، يف معرض اإلشارة إىل مسألة النية، على ما ورد يف الفقرة السيد غوكو -٣٦
 اليت التجارب النوويةوحىت يف حالة قضييت . إنه ال يعرف كيف ميكن حتديد النية قبل الوصول إىل مرحلة التحكيم

زمع وقف جتارب فرنسا النووية، مل تتضح نيته إال حينما خلصت حمكمة العدل أعلن فيها الرئيس ميتران أن من امل
ِ   ً                                             الدولية إىل أن كون بيانه علنيا  وال لبس فيه يعترب ملز ما  للرئيس ميتران، حىت وإن مل يكن ينوي بالفعل وقف                     ً                             

من يوغوسالفيا                                                                ً ومن منطلق التفكري نفسه، صدر بيان عن الرئيس كلينتون يفيد بأن جزءا  . التجارب النووية
فرئيس الدولة : السابقة لن حيصل على أية معونة من الواليات املتحدة طاملا ظل الرئيس ميلوسيفتش يف السلطة

                                      ً                                          وقال السيد غوكو إنه يذكر، وقت كان سفريا  للفلبني يف كندا، الصعوبات اليت سببتها عبارة . مقيد مبا يعلنه
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.          ً                                              وهنا أيضا ، يعزى هذا البيان إىل رئيس دولة ميارس مهام منصبه. )١٤(!"حتيا كويبك حرة"اجلنرال ديغول الشهرية 
ّ       ولكن طاملا أن القضية اليت يثريها اإلعالن مل تصل إىل مرحلة التحكيم أو احلكم القضائي، فال ميكن التعر ف على                                                                                         

 .النية من وراء اإلعالن ألن من املمكن إنكارها

فيقال عن الفعل إنه . سياسي والفعل القانوين بأنه مبهم إىل حد ماومن ناحية أخرى، يتسم الفرق بني الفعل ال -٣٧
ولكن لكل فعل تقوم .                                                       ً        ً               ً     سياسي إذا احنصر داخل حدود إقليم دولة ما، ولكنه يصبح فعال  قانونيا  مبجرد أن ميس دوال  أخرى

كلة، إذ إن هذا التعريف يتضمن وتعريف اإلقليم الوطين للدولة يثري مش  . به دولة، يف العامل املعاصر، نتائج على دول أخرى
 .     ً                                                                                  دائما  حتديد جزء من إقليم دولة أخرى؛ فمن الصعب معرفة ما إذا كانت املشكلة سياسية أم قانونية

وقال السيد غوكو إنه حيتفظ حبقه يف أن يعاود يف وقت الحق تناول جوانب أخرى من جوانب مسألة  -٣٨
 .األفعال االنفرادية للدول

 قال إن من الواضح أن املقرر اخلاص قد وضع مالحظات أعضاء اللجنة يف  أمتادجا-السيد كوسوما  -٣٩
 .االعتبار عند إعداد تقريره الثالث، الذي تناول بعض املسائل مبزيد من الوضوح

، باإلعالنات الصادرة عن بعض )١٥(وتعلق أحد األفعال االنفرادية للدول، الوارد ذكرها يف التقرير الثاين -٤٠
Anand، صدرت مقالة ل  ١٩٦٠ومنذ عام . لتعرب فيها عن حتفظات حتظرها بعض االتفاقياتالبلدان 

وأكدت  )١٦(
ويف التقرير الثالث، يرد اإلعالن . بوضوح على أن هذا النوع من اإلعالنات جيب تفسريه على أنه يساوي التحفظ

بشأن توسيع اجلرف  )١٧(ورد إعالن ترومانو. ضمن األمثلة على األفعال االنفرادية اليت تترتب عليها آثار قانونية
ولكن الدول األخرى كانت مستعدة يف تلك الفترة . ١٦٤ذلك يف الفقرة  القاري للواليات املتحدة كمثال على

ألن حتتذي هذا املثال، ألن أوجه التقدم التكنولوجي جعلت من املمكن توسيع جمال استكشاف واستغالل املوارد 
 .     ُ                            ً                              وقد ات خذ هذا الفعل االنفرادي أساسا  للتطوير التدرجيي للقانون الدويل.  قاع البحارمن املعادن املوجودة يف

                               ُ                ً                                          ومثة مثال آخر على فعل انفرادي اعت رب يف حينه منافيا  للقانون الدويل، وهو إعالن استقالل إندونيسيا  -٤١
، وكانت حتظر وكانت اليابان حتتل إندونيسيا يف ذلك الوقت . ١٩٤٥أغسطس / آب١٧الذي صدر يف 

وعلى الرغم من ذلك، سرت إشاعة مفادها أن القوات اليابانية ستوقع على . االستماع إىل اإلذاعات األجنبية

                                                        

-C. Rousseau, "Chronique des faits internationaux", RGDIP (Paris), vol. 72, No. 1 (January       انظـر    )  ١٤ (

March 1968), pp. 164 et seq.                                                                                                                                        
 .٤، احلاشية ٢٦٢٤انظر اجللسة  )١٥(

) ١٦  (  R.P. Anand, “Reservations to multilateral conventions", Indian Journal of International Law, 
vol. I, No. 1 (July 1960), p. 84.                                                                                                                                     

)١٧( Proclamation on the "Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the 
Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf" of 28 September 1945 (M.M. Whiteman, Digest of International 
Law, vol. 4 (Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1965), pp. 756-757).                             
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وكانت اليابان قد اختذت قبل ذلك تدابري ملنح االستقالل . ١٩٤٥أغسطس / آب١٦وثيقة االستسالم يف 
يعين أن قوة أجنبية هي اليت أنشأت اجلمهورية ولكن ذلك كان س.                              ً       إلندونيسيا، بل إهنا أعدت مشروعا  لدستور

ولذلك، أجرب الثوار اإلندونيسيون الشبان املنتمون إىل احلركة السرية الرئيس . اإلندونيسية، وهذا أمر غري مقبول
ومل تبد القوات اليابانية احملبطة أي مقاومة ضد . سوكارنو على إعالن االستقالل قبل أن يتم توقيع معاهدة للسلم

              ً                        وهذا يعترب مثاال  على فعل انفرادي كان غري . يدي االستقالل الذين نزعوا عنها أسلحتها وواصلوا الكفاحمؤ
                                    ً                 وليس من الضروري أن يكون الفعل مشروعا  ليترتب عليه أثر . مشروع وقت ارتكابه ولكنه نشأ عن نية واضحة

       ً                     ً    وأحيانا  ميكن تربير فعل كان أصال  غري . فعلفاألمر يتوقف على األسلوب الذي تتحقق به النية من وراء ال. قانوين
وقد شرح الرئيس سوكارنو قراره بأن الفرصة كانت ساحنة وال جيب .                     ً         مشروع إذا كان مدعوما  من الشعب

وفيما بعد، أعادت إندونيسيا العالقات الطبيعية مع جرياهنا من خالل إبرام اتفاقات ثنائية بشأن قاع . تضييعها
 .                             ً         ً                                         حرية اجلوفية، مضيفة بذلك جانبا  اقتصاديا  إىل الفعل السياسي الذي متثل يف إعالن االستقاللالبحار واملوارد الب

 قال إن املقرر اخلاص أبلغه برغبته يف إجراء مشاورات يف إطار فريق عامل، سيتعني إنشاؤه يف الرئيس -٤٢
 .الوقت الراهن

:  العامل سيتألف من األعضاء التالية أمساؤهمقال إن الفريق) املقرر اخلاص (السيد رودريغيس ثيدينيو -٤٣
 تشيفوندا والسيد بايينا سوارس والسيد البحارنة والسيد سيبولفيدا والسيد -السيد إيردوثيا ساكاسا والسيد بامبو 

 .وعضوية الفريق العامل مفتوحة لألعضاء اآلخرين. غالتسكي والسيد كاباتسي والسيد كاتيكا والسيد هافنر

٠٥/١٣ الساعة رفعت اجللسة
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 ٢٦٢٩جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٣٠ يوم الثالثاء،

 ياماداشوساي السيد  :الرئيس

، السيد البحارنة، لسيد بايينا سوارس، ا تشيفوندا–السيد بامبو ، ميدسوالسيد إيكون :احلاضرون 
، السيد سرينيفاسا راو، د روزنستوكالسي، السيد رودريغيس ثيدينيو، لسيد دوغارد، االسيد تومكا، السيد بيليه

السيد ، السيد  كاباتسي، السيد غوكو، السيد غالتسكي، اي غا، السيدالعريب السيد، السيد سيما، السيد سيبولفيدا
 .السيد هي، السيد هافنر، السيد لوكاشوك،  أمتادجا�السيد كوسوما ، السيد كروفورد، السيد كامتو، كاتيكا

 ـــــــ

 A/CN.4/511؛)١(A/CN.4/505؛ (A/CN.4/504, sect. C )تابع( رادية للدولاألفعال االنف
)٢(

( 

  ] من جدول األعمال٧البند [

 )تابع( )٣(التقرير الثالث للمقرر اخلاص

ولكن .  هنأ املقرر اخلاص على ما أحرزه من تقدم يف تنفيذ مهمة يف منتهى الصعوبةالسيد لوكاشوك -١
 . يكشف عن أنه ما زالت هناك صعوبات أخرى (A/CN.4/505)  الثالثالتقرير

شارة إلوقال با. ر مبا فيه الكفاية عن الصلة بني األفعال االنفرادية والقانون الدويل                ّ مشروع املواد ال يعب و -٢
ن املبدأ القائل بأن القوة امللزمة لألفعال  إالتجارب النوويةقضييت در عن حمكمة العدل الدولية يف اصالكم احلىل إ

 .دراجه يف مادة منفصلةإفرادية حيددها القانون الدويل، وحيددها مبدأ حسن النية بالذات، ال بد من االن

  .                         عنها يف مشروع املواد                                              ً          للقانون الدويل، وجيب أن جتد هذه الفكرة تعبرياً                                              ً      فاألفعال االنفرادية هلا آثار قانونية وفقاً      - ٣
     حداث  إ "              بعد عبارة    ١          يف املادة     "                  للقانون الدويل      ً وفقاً "                ن تدخل عبارة     أ   ،       ً   رمسياً                    ً    دون أن يقدم اقتراحاً      ،                       وهـو يود أن يقترح    

   ".            آثار قانونية

وهو يرى، على العكس . ن العالقة بني األفعال االنفرادية وقواعد القانون الدويل القطعية هي عالقة مهمةإ -٤
وال ميكن للدول .  لتلك القاعدة                                                                      ًمما يرى املقرر اخلاص، أن أي فعل انفرادي متعارض مع قاعدة قطعية ميثل انتهاكا 

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(

 .المرجع نفسه )٢(

 .٣٥، الفقرة ٢٦٢٤لالطالع على نصوص مشاريع املواد الواردة يف التقرير الثالث، انظر اجللسة     )٣(
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أي أن االحنراف االنفرادي : طار العالقات القائمة بينهاإأن تنحرف عن تلك القواعد إال باالتفاق فيما بينها ويف 
ىل تعديل قواعد قطعية، ولكنها إىل وجود أفعال انفرادية هادفة إوقد أشار املقرر اخلاص . عن القاعدة فعل حمظور

 ال تكتسب أمهية قانونية إال عندما تقبلها دول - مثل العروض والوعود –وهذه األفعال . ونيةليست هلا قوة قان
واحلقيقة املاثلة يف أن الدول تستطيع أن تتقدم باقتراحات لتعديل قواعد قطعية تتجلى يف التفسريات . أخرى

 . لتفسري مبدأ عدم استعمال القوة               ً اليت ظهرت مؤخرا               ًاالنفرادية متاما 

جراء إل وبغض النظر عن ا                                                                  ًب التمييز بني األفعال االنفرادية اليت هلا آثار قانونية بعد أن تصدر فورا وجي -٥
واألفعال . الذي تتخذه دول أخرى، واألفعال االنفرادية اليت ال تكون هلا آثار قانونية إال بعد أن تقبلها دول أخرى

 إذ تستطيع الدول، داخل حدود القانون، -قبلها دول أخرى نفاذ قواعد القانون ال تتطلب مجيعها أن تإاهلادفة اىل 
 .حتقيق حقوقها اخلاصة على انفراد

ىل حل يف مرحلة العمل االستهاللية، إوقد استطاع املقرر اخلاص أن حيدد القضايا الرئيسية اليت حتتاج  -٦
للمقرر اخلاص أن حيدد تلك األفعال فينبغي . ولكن جممل طائفة األفعال االنفرادية ال ميكن تغطيتها يف قواعد عامة
ويكشف حتليل النظرية وممارسة الدول يف هذا . االنفرادية اليت تستحق دراسة مث حيدد اخلصائص القانونية لكل منها

وليست هذه .  انفرادية يف معظم احلاالت                                                        ًاملضمار أن الوعود واالحتجاجات واالعتراف والتنازل تعترب أفعاال 
 .ا ميكن أن تصلح كمنطلق للدراسةالقائمة شاملة ولكنه

، "غري مشروطة"، هناك أفعال انفرادية    ًأوال . ىل عدة فئاتإويبدو له أن األفعال االنفرادية ميكن تقسيمها  -٧
مث هناك األفعال اليت تأخذ .  وال تتطلب رد فعل من دول أخرى                                         ًوهي تلك األفعال اليت تنفذ القانون الدويل حقا 

وهي تسمى الوعود يف كثري من األحيان، على الرغم من أن العبارة خطأ يف . ت على عاتقهاالدول مبوجبها التزاما
 من         ً ختلق شكال ، عندما تعترف هبا دول أخرى،وهذه األفعال. ىل التزامات أدبية ال قانونيةإالتسمية ألهنا تشري 

ومن األمثلة . التزامات كذلكىل حقوق وإأشكال االتفاق وميكنها هبذه الصفة أن تؤدي، بالنسبة لدول أخرى، 
، هناك أفعال      ًوأخريا . )٤( فيما يتعلق بنظام قناة السويس١٩٥٧عالن مصر يف عام إالكالسيكية على هذه األفعال 

 وهي أفعال انفرادية غري - اعتراف، تنازل، احتجاج -مماثلة ملوقف دولة ما بصدد وضع حمدد أو حقيقة معينة 
 . من دول أخرى ًا مشروطة ألهنا ال تتطلب اعتراف

ألن " حداث آثار قانونيةإبقصد "ىل عبارة اجلديد إ ١املادة مشروع شارة الواردة يف إلوهو يرحب با -٨
. حداث اآلثار القانونية يف بعض الظروف يكون غري مباشر، بعد االعتراف بفعل انفرادي من جانب دول أخرىإ

)  السابقة٢املادة ( تعاريف سابقة لألفعال االنفرادية الواردة يف" استقاللية"ن حذف كلمة إومن جهة أخرى، ف

                                                        

هرة، القا(بشأن قناة السويس والترتيبات لتشغيلها      ) مع رسالة إحالة إىل األمني العام لألمم املتحدة     (إعالن   )٤(
 .United Nations, Treaty Series, vol. 265, No. 3821, p. 299،  )١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤
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صرار إل           ًولكن، نظرا .  تنفذ يف ارتباط مبعاهدات                                      ًفهو يعين أن األفعال االنفرادية تشمل أفعاال . يثري صعوبات معينة
بقصد "بعد عبارة " بشكل انفرادي"دراج عبارة إجياد حل وسط بإبعض أعضاء اللجنة على حذف الكلمة، ميكن 

، "يصدر" يف هذا السياق طبيعة الفعل االستقاللية وهو غري مرتاح الستعمال كلمة وستعين" داث آثار قانونيةحإ
 . توليد الفعل ال نتيجته                                        ًعلى األقل يف الصيغة الروسية، ألهنا تصف عموما 

ن أن تصدر ىل احلقيقة املاثلة يف أن الدول ميكإوقد كان املقرر اخلاص على حق عندما استرعى االهتمام  -٩
 يف وضع قانون دويل        ً رئيسيا                                         ًواالتفاق الصامت يؤدي يف األزمنة احلديثة دورا . عنها أفعال انفرادية باتفاق صامت

نشاء حماكم إوقد اعتمد جملس األمن يف كثري من احلاالت قرارات مشلت قرارات ب. اآلمرةعام، مبا يف ذلك القواعد 
 وقد أبدت الدول األعضاء -األمم املتحدة خمولة له مبوجب ميثاق  بذلك سلطات غري        ً، ممارسا  خمصصةعسكرية

 . بتلك املقررات اليت اكتسبت قوة يف وقت الحق      ً ضمنيا                      ًيف األمم املتحدة اعترافا 

ن الفعل االنفرادي املتعارض مع قاعدة إ، ف اجلديد٥املادة مشروع من ) و(الفرعية أما فيما يتعلق بالفقرة  -١٠
وميكن أن تفسر . قانون الدويل ال ميكن أن تكون له قوة قانونية قبل أن تعترف به دولة أخرىقطعية من قواعد ال

وينبغي أن . الفقرة بأهنا تضفي صفة قانونية على انتهاك القواعد، ال القواعد العرفية فحسب، بل وقواعد املعاهدات
ذا تعارض مع إ ليس فقط -أنه ال يسري  بطالن الفعل االنفرادي، أي ٥ من املادة )ز(الفرعية يوضح يف الفقرة 

الفرعية نه يود أن تضاف يف هناية الفقرة إوقال . ذا تعارض مع ميثاق األمم املتحدةإ                       ًمقرر جمللس األمن، بل أيضا 
 بصيغة من اتفاقية فيينا لعام )ح(الفرعية وميكن استكمال الفقرة ". واألحكام الصادرة عن احملاكم الدولية"عبارة 
 يتعلق بأوجه االختالف مع التشريعات الداخلية يف سياق اختصاص الدولة وصالحيتها لعقد معاهدة  فيما١٩٦٩
 .         ً انفراديا                                                                       ًن مقدمة املادة ينبغي تعديلها هبدف توضيح أن الدولة املعنية هي دولة أتت فعال إ، ف     ًوأخريا . دولية

 يبدو أن املقرر اخلاص يشك يف أمهية إنه المن التقرير  ١٤ىل الفقرة إشارة اإل قال بالسيد البحارنة -١١
 عندما اعتمدت اللجنة                                    ًثارة هذه املسألة ألن األمر قد تقرر أصال إىل إاملوضوع، ولكن ليست هناك حاجة 

، ولكنه أشار يف ١٩٦٩ على عالقة املوضوع باتفاقية فيينا لعام ١٧وقد شدد املقرر اخلاص يف الفقرة . )٥(املوضوع
ولن يكون من . ات بني القانون الساري على األفعال االنفرادية وقانون املعاهداتىل االختالفإ ١٨الفقرة 

ويف .  هناك اختالفات جوهرية بني قانون املعاهدات وقانون األفعال االنفرادية، ألنتفاقيةالاملستصوب اتباع ا
 .الواقع ليست هناك مقارنة بني القانونني

 

 

                                                        

 .٣، واملرفق الثاين واإلضافة   ٢٤٨، الفقرة A/51/10، الوثيقة   )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين   ١٩٩٦حولية  انظر  )٥(
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، ٢٢الفقرة ، كما ورد يف ادسة عن شكوك بأن هناك مقارنة مرنةوقد أعربت بعض الوفود يف اللجنة الس -١٢
وعلى الرغم من أن طابع . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي فصل العمل على األفعال االنفرادية عن قانون املعاهدات

شكل ن يصدر بإن الفعل االنفرادي، ما إاملعاهدة اليت تقتضي طرفني أو أكثر خيتلف عن طابع الفعل االنفرادي، ف
 جلميع أو بعض اآلثار القانونية اليت                     ًنه ميكن أن يصبح خاضعا فإ ،نفاذإل ل                                  ًصحيح ويتم االعتراف به باعتباره قابال 

ن مجيع أو بعض آثار املعاهدات إوبالتايل، ف. ١٩٦٩ التفاقية فيينا لعام                                   ًميكن أن تنسب اىل قانون املعاهدات وفقا 
البطالن والتطبيق والتحفظ وحسن النية والتفسري ميكن أن تكون بوحدة  مبسائل النفاذ والنطاق و،    ً مثال ،املتصلة

 .حداث آثار قانونيةإجراء التغيريات الضرورية، على فعل انفرادي صدر بقصد إاملقومات قابلة للتطبيق، بعد 

، كان قةالدورة الساب اللجنة يف طلبتها يت على االستبيان عن األفعال االنفرادية، الاحلكوماتويف ردود  -١٣
، وأن اململكة ١٩٦٩ غري مناسب على اتفاقية فيينا لعام                ً أن هناك تركيزا ، على سبيل املثال،رد اململكة املتحدة

جراء التغيريات الضرورية على مجيع فئات األفعال إاملتحدة ليست مقتنعة بأن أحكام االتفاقية ميكن تطبيقها بعد 
جراء التعديالت الضرورية على إتفاقية ال ميكن تطبيقها بعد الاوذكرت جورجيا أن قواعد . االنفرادية للدول

 .وينبغي للمقرر اخلاص أن يأخذ تلك اآلراء يف االعتبار.  الختالف طبيعة تلك األفعال                     ًاألفعال االنفرادية نظرا 

قة بني غالق احلكمي أو االستبعاد، اعترف بعض املمثلني يف اللجنة السادسة بوجود عالإلىل اإشارة إلوبا -١٤
.  الختالف طبيعة املفهومني                                                                      ًغالق احلكمي واألفعال االنفرادية، بينما أنكر آخرون وجود مثل هذه العالقة نظرا إلا

غالق احلكمي ليست له عالقة باألفعال االنفرادية، ويشري يف الفقرة اإلواملقرر اخلاص على حق عندما يؤكد أن 
غالق إلثنني، مبا يف ذلك احلقيقة املاثلة يف أن العنصر املميز لالىل االختالفات الواضحة بني اإ من التقرير ٢٧

فالفعل االنفرادي يقصد . منا يتمثل يف اعتماد دولة أخرى على ذلك السلوكإاحلكمي ال يتمثل يف سلوك الدولة و
قة بالنسبة غالق احلكمي ال ينشئ مثل هذه العالاإل يف حني أن ،نشاء التزام قانوين على الدولة اليت تأيت بهإبه 

 .للدولة املعنية

األفعال "ىل الصعوبات اليت تنطوي عليها صياغة تعريف قانوين صحيح لعبارة إأشار املقرر اخلاص و -١٥
، ولكن املقرر      ًع أصال وشرامل، وهي ترد مجيعها يف ٣١وهناك عدة عناصر مذكورة يف الفقرة ". االنفرادية للدول

ناقشات اليت جرت يف اللجنة السادسة ويف ضوء التعليقات املكتوبة اليت اخلاص حاول حتسني الصياغة يف ضوء امل
 أن عنصر النية لدى الدولة اليت يصدر عنها الفعل أساسي للموضوع، ٣٤ويالحظ يف الفقرة . قدمتها احلكومات

تايل ميكن حداث آثار قانونية، وبالإالذي ينبغي أن يقتصر على األفعال االنفرادية اليت تصدر عن الدول بقصد 
وينبغي للجنة أن . استبعاد مجيع األفعال السياسية للدول أو األفعال االنفرادية أو البيانات اليت تصدر بقصد سياسي

 .تدعم موقف املقرر اخلاص يف هذا الصدد

ّ وقد بر  -١٦ بأنه راعى " عالن االنفراديإلا" عن    ًبدال " الفعل االنفرادي"ر املقرر اخلاص استعماله ملصطلح      
 على أن معظم األفعال االنفرادية، ٤٠شواغل اليت أبديت يف اللجنة السادسة، على الرغم من أنه يتفق يف الفقرة ال

 على أن األفعال ٤٧ اىل ٣٧وتدل مجيع األمثلة املذكورة يف الفقرات من . عالناتإإن مل تكن مجيعها، تصدر يف 
 أن األفعال اليت تصدر يف شكل ٤١ يف الفقرة ردوي. عالنات يف معظم احلاالتإلاالنفرادية تصدر بوسيلة ا
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 بأنه قد جلأ اىل ٤٧عالنات شفوية أو خطية هنج متبع يف املمارسة العملية، كما أن املقرر اخلاص يعترف يف الفقرة إ
 .                                                                     ًاستجابة لرأي واسع االنتشار يعترب املصطلح هبذه الصيغة أوسع معىن وأقل تقييدا " األفعال"مصطلح 

ر به عن الفعل، وإن كان                         ّ  عن الشكل الذي ميكن أن يعب                                    ً اجلديد لألفعال االنفرادية ال يذكر شيئا والتعريف -١٧
وعلى الرغم من أنه ال ميكن جتاهل . ال بد من جتسيد مثل هذه األفعال هبذا الشكل أو ذاك ألهنا ال حتدث يف فراغ

على "خال عبارة إدنه يقترح إولذا ف.       ً مرضيا        ً ليس حال ١ن التعريف اجلديد يف املادة إتعقد صياغة تعريف شامل، ف
ضافة فقرة ثانية كبديل على إ، أو "تصدر عن دولة"بعد عبارة " عالن أو، عدا ذلك، بأي شكل مقبولإشكل 

عالن أو، إ، أن يتخذ شكل ١جيوز للفعل االنفرادي لدولة، على حنو ما جاء يف التعريف يف الفقرة : "النحو التايل
، رمبا يف فقرة منفصلة،      ً حكما ١ أن يقترح أن تتضمن املادة              ً وهو يود أيضا ."آخر مقبولعدا ذلك، أي شكل 

 .ن أن الفعل االنفرادي لدولة ميكن أن يصدر بشكل شفوي أو خطي  ّ يبي 

ىل ممارسات إىل السوابق وإ من التقرير تسرد أمثلة مستندة ٥٩ اىل ٤٨ن الفقرات من إومضى يقول  -١٨
عادة إنه يؤيد إوقال  . اجلديد١املادة مشروع عادة صياغة إيف " حداث آثار قانونيةإ"ل عبارة  الستعما            ًالدول تأييدا 

 بأن                     ًىل املبدأ املقبول عموما إ كثرية                       ًويشري املقرر اخلاص أحيانا . ٤٨الصياغة املقترحة لألسباب املذكورة يف الفقرة 
دولة أخرى أو على منظمة دولية بدون الدولة ال تستطيع أن تفرض عن طريق فعل انفرادي التزامات على 

ن العديد من احلاالت املذكورة هلا صلة وثيقة بنظام املعاهدات أكثر من صلتها باألفعال إومع ذلك ف. موافقتها
 .االنفرادية

" خاصية عدم تبعية: "ويتناول املقرر اخلاص يف اجلزء املتعلق باستقاللية األفعال االنفرادية مسألة جوهرية -١٩
يف تعريف " استقاللية"دراج عبارة إلن السبب إ، ف٦١وكما جاء يف الفقرة . ٦٠الفقرة ، كما يرد يف األفعالتلك 

 كما هو احلال بالنسبة جلميع األفعال املرتبطة بقانون ،األفعال االنفرادية هو استبعاد األفعال املرتبطة بنظم أخرى
نه ال يتفق مع قول إ ف،وهلذا. مسة مهمة للفعل االنفرادي" يةاالستقالل"دراج العبارة، ألن إوهو حيبذ . املعاهدات

 .٦٩املقرر اخلاص الوارد يف الفقرة 

مشروع ، الوارد يف التعريف السابق لألفعال االنفرادية، فقد أبقي يف "عدم اللبس"وفيما يتعلق بطابع  -٢٠
أن يصدر فعل انفرادي بطريقة ل كيف ميكن                                    ّ وهو عنصر أساسي وضروري ألن من الصعب ختي .  اجلديد١املادة 

واملسألة املثارة يف . غري واضحة أو منطوية على شروط أو قيود ضمنية، أو كيف ميكن نقضه بسهولة وبسرعة
رادة أو اإلذا كان طابع عدم اللبس الذي يتصف به الفعل ينبغي أن يرتبط بالتعبري عن إ تتمثل فيما ٧١الفقرة 

 .مبضمون الفعل

 الفعل االنفرادي عنصر جوهري للتعريف، ولكن الكلمة حتمل تفسريات واسعة ميكن أن "عالنية"كما أن  -٢١
عالم، يف حني أن املقصود هو أن االلتزام الذي ينطوي عليه الفعل االنفرادي ينبغي أن إلتشمل استعمال وسائل ا

املادة املستخدمة يف " ه عالنيةتصدر"عبارة و. ليها وللدول املعنية األخرىإ على األقل للجهة املوجه            ًيكون معلوما 
   ّ                                           ً    تبل غ به الدولة أو املنظمة الدولية أو جيعل معروفا  هلا : "              ّ                                 السابقة قد عد لت يف الفريق العامل لتصبح كما يلي٢
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وأن تعلم به "والصياغة اجلديدة اليت يقترحها املقرر اخلاص هي . ، وهو تغيري مقبول فيما يبدو)٦("بطريقة أخرى
ال " الدولة أو املنظمة الدولية"ىل إشارة إلفا.  من الشرح                    ً، ولكنها تتطلب مزيدا "ك املنظمة الدوليةتلك الدولة أو تل

.                                                ًاملستخدمة يف الفقرة السابقة، وهذا أمر يثري التباسا " دولة أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثر"تتطابق مع عبارة 
بليها بالصيغة املفردة فيما يتعلق إانونية، ولكن يشار ليها بصيغة اجلمع فيما يتعلق باآلثار القإفالكيانات يشار 

 على النحو ١عادة صياغة اجلزء األخري من املادة إنه ينبغي إىل أن هذا أمر غري مقصود، فإوبالنظر . "العالنية"
: اطة، أو ببس"وأن تعلم به تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية أو تلك الدول أو تلك املنظمات الدولية: "التايل

بقاؤها إ، اليت ينبغي  السابقة٢املادة  يف الصياغة الواردة يف             ًنه ال يرى خطأ إومن اجلهة األخرى، ف". وأن تعلم به"
بالصياغة السابقة " أن تعلم به تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية"وبالتايل ينبغي االستعاضة عن عبارة . بدون تغيري

 واضيعيوجز املامل من ١٣١وتشري الفقرة ". لدولة املعنية أو للمنظمة الدولية املعنية ل        ً ومعلوما                    ًأن يكون الفعل معلنا "
ذا كان هذا هو إف. ىل أن التعبري األخري قد حظي بتأييد من الوفودإ (A/CN.4/504)يف اللجنة السادسة للمناقشة 

 ر؟              ّ احلال فلماذا يغي 

 اجلديد ١املادة مشروع ف. )نطاق مشروع املواد( ة السابق١وهو يتفق مع االقتراح القائل حبذف املادة  -٢٢
ضافة إىل ذلك أن املشروع ال يتطلب إويضاف . توي على عناصر نطاق التطبيق املأخوذة من الصيغة السابقةحي

وكما جاء . ويبدو أنه ليست هناك أي مقارنة بني احلالتني. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٣ىل املادة إمادة مستندة 
رادة الصادرة إلواسعة مبا فيه الكفاية لتشمل مجيع التعبريات عن ا" االنفرادية"ن عبارة إ من التقرير، ف٨٩ة يف الفقر

 .عن دولة ما

 اجلديد، ألن رؤساء ٣املادة مشروع  من ١نه يؤيد الفقرة إ اجلديد مقبول و٢املادة مشروع ن إوقال  -٢٣
وقد أضافت . لزام دوهلم عن طريق أفعال انفراديةإ   ًعا الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية ميكنهم قط

ىل هذه الفئات الثالث ولكنها إحكومة هولندا، يف ردودها على استبيان اللجنة، رؤساء البعثات الدبلوماسية 
 .أعربت عن شكها يف أن يستطيع رئيس بعثة دبلوماسية أن يتعهد مبهمة هامة كهذه بدون تفويض حمدد

 ة واسعا الراهن ألهنابشكلهاجلديد  ٣املادة مشروع  من ٢ فيما خيص تأييد الفقرة وأعرب عن تردده -٢٤
ذا كان إومن املؤكد أنه ما من أحد يستطيع أن يتقصى يف ممارسة وظروف كل دولة للبت فيما . النطاق للغاية

 ألي       ًمفتوحا وهذا األمر يترك الباب .  ألن يتصرف بالنيابة عن دولته                             ًشخص صدر عنه فعل انفرادي مفوضا 
وينبغي للجنة .                                                                             ًموظف صغري لكي يصدر عنه فعل انفرادي، يف حني أنه، على األرجح، سوف يبطل سريانه الحقا 

، واقتصار هذه القائمة على ٢تقييد فئة األشخاص الذين ميكن أن تصدر عنهم أفعال انفرادية مبوجب الفقرة 
لذين يتمتعون بتفويض كامل لفعل ذلك ألغراض حمددة رؤساء البعثات الدبلوماسية وغريهم من وزراء الدولة ا

 ،وعلى هذا النحو ميكن أن حتدد اخلط الفاصل بني التفويض العام املمنوح للفئات الثالث من األشخاص. فقط
 .٢ املمنوح لفئة األشخاص كما يف الفقرة                      ً والتفويض األضيق نطاقا ،١كما جاء يف الفقرة 

                                                        

 .٥٨٩، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين   ١٩٩٩حولية  انظر  )٦(
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ذا صدر عن شخص فعل إف.  بدرجة كافية ًا ألنه ليس حصرياجلديد  ٤ادة املمشروع وقال انه ال يؤيد  -٢٥
 أن توافق على تصرفه غري القانوين؟ فبموجب                             ً لذلك، كيف تستطيع دولته الحقا                          ًانفرادي دون أن يكون مفوضا 

وبالتايل، ال . ن تصرفه باطل من أساسهإوهلذا ف. قانون االلتزامات، تصرف هذا الشخص بشكل غري مشروع
 من ٢ولكن املادة هلا صلة بالفقرة .     ً أصال                                                 ًيع الدولة أن تضفي صفة شرعية على تصرف مل يكن مفوضا تستط

ىل إن الدول لن حتتاج إذا قبل اقتراحه فإو.                                    ًي اقترح االستعاضة عنه بنص أكثر حتديدا ذالاجلديد  ٣املادة مشروع 
ىل حقيقة أن إاسترعاء اهتمام املقرر اخلاص ولكن ينبغي . بطال أفعال صادرة عن أشخاص غري مفوضنيإل ٤املادة 

 على وجه ٣ من املادة ٢ىل الفقرة إشارة إل بوجه عام، يف حني أنه ينبغي ا٣ىل املادة إشري ي ٤املادة مشروع 
 .٣ من املادة ١ يف أفعال األشخاص االنفرادية املذكورة يف الفقرة                             ًالتحديد، ألنه ال ميكن الشك أبدا 

ن إ، ف من التقرير١٣٣ إىل ١٢٦من الفقرات ، يف سكوت واألفعال االنفرادية يف التقريروفيما يتعلق بال -٢٦
 اجلديد بشأن ٥املادة مشروع وذكر أنه يؤيد . غالق احلكمي، وهو خارج نطاق املوضوعإلالسكوت يتصل مببدأ ا

مفوض ضمن أسباب بطالن األفعال االنفرادية، ولكن سيكون من املفيد أن يدرج الفعل الصادر عن شخص غري 
ذا إ فيما                           ً بشكل وثيق، إال أن هناك شكا ١٩٦٩تبع اتفاقية فيينا لعام ي ٥املادة مشروع ن إوقال . بطالن الفعل

كانت قواعد التفسري املنطبقة على األسباب اليت ينشأ عنها بطالن املعاهدات مبوجب نظام القانون التعاهدي ميكن 
 . اجلديد٥املادة مشروع ية، على العوامل نفسها املذكورة يف دخال التغيريات الضرورإتطبيقها، بعد 

ثل مي ، الذي اجلديد١املادة مشروع دخاهلا يف إ السابقة و١نه يتفق مع حذف املادة إ قال السيد هي -٢٧
 .صلح كمنطلق ميكن منه صياغة مشروع املوادي و      ً واضحا      ًحتسينا 

فمن جهة، ينبغي أن تكون لألفعال .  يف التعريفوليس من الضروري احلفاظ على عنصر االستقاللية -٢٨
االنفرادية صالت بالقواعد السابقة للقانون الدويل، على الرغم من أن األفعال اليت هلا صلة بنظم أخرى، مثل 

ومن اجلهة األخرى، على الرغم من أنه يف بعض احلاالت ليست هناك حاجة . قانون املعاهدات، جيوز استبعادها
نه يف حاالت أخرى تكون هناك مصاحل للدولة املوجه إليها الفعل االنفرادي أن تقبل ذلك الفعل، فإ للدولة املوجه

 .لزاميةإن استجابتها إليها الفعل وبالتايل فإ

            ًوينبغي أيضا . وينبغي تفادي مثل هذا التكرار". بقصد"تليها عبارة " رادةإلالتعبري عن ا"والحظ أن عبارة  -٢٩
 .ىل جلنة الصياغة من أجل صياغته مبزيد من الدقة واألناقةاجلديد إ ١ املادةمشروع حالة إ

ا أخذت من األحكام ذات الصلة يف اتفاقية اجلديد إهن ٣املادة مشروع  من ٢ىل الفقرة إشارة إلوقال با -٣٠
وجيوز استخدام . هي عبارة غري واضحة املعىن" ذا اتضح من ممارسة الدول املعنيةإ"بيد أن عبارة . ١٩٦٩ لعام فيينا

، وذلك لتحديد مؤهالت " للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة               ًيعترب الشخص مؤهال "صياغة أكثر دقة مثل 
 .األشخاص الذين ميثلون الدولة أو يتصرفون بالنيابة عنها
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 لعام ينا من اتفاقية في٧من املادة ) ج(٢ السابقة، اليت أخذت من الفقرة ٤ من املادة ٣ووصف الفقرة  -٣١
ومن . بقاؤهاإ اجلديد ومعناه، وبالتايل ينبغي ٣املادة مشروع  مع نطاق      ً تاما                      ً، بأهنا منسجمة انسجاما ١٩٦٩

 . اجلديدين٤ و٣املادتني مشروعي  يف                   ًألن مضموهنا مدرج أصال السابقة  ٦املستصوب حذف املادة 

مور تنطوي على التنازل أو االحتجاج أو  يف أ                                             ًوصحيح أن السكوت له أثر قانوين يف بعض احلاالت، مثال  -٣٢
ىل عنصر القصد الذي ميثل أحد العناصر إ مبعناه الدقيق، ألنه يفتقر          ً انفراديا                        ًولكنه ال ميكن اعتباره فعال . االعتراف

 .ىل معاجلة السكوت يف املشروعإوبالتايل ليست هناك حاجة . اهلامة لتعريف الفعل االنفرادي

يف انسجام مع اخلطوط اجلديد  ٥املادة مشروع ق مع الرأي القائل بضرورة صياغة نه يتفإ          ًوقال أخريا  -٣٣
 .ومنهجيتها ١٩٦٩لعام الرئيسية التفاقية فيينا 

 كهذا       ً معقدا                                                             ً أثىن على املقرر اخلاص ملا أبداه من شجاعة بأخذه على عاتقه موضوعا السيد سيما -٣٤
 .        ً        ليس مؤهال  للتدويناملوضوع 

فهناك ثروة غزيرة من ممارسات .      ً صعبا                                           ً بتصديها ملسألة األفعال االنفرادية تواجه وضعا ن اللجنةإوقال  -٣٥
ىل أفعال انفرادية باستمرار، ولكن يبدو أن ممارساهتا إىل اللجوء إ                             ُ      وقد اتفق اجلميع على أن الدول ت ضطر ،الدول

ويكفي يف هذا الصدد .  أفعاهلابل ويبدو أن الدول تواجه مشاكل يف تفسري. الغنية ليست يف املتناول بسهولة
فجاذبية األفعال االنفرادية بالنسبة للدول تكمن بالتحديد يف أن الدول . ستبيانالاالطالع على ردودها على ا

. حرية العمل النسبية هذه" تقنني"واملسألة تتمثل يف كيفية . تتمتع حبرية أوسع يف تطبيقها مقارنة باملعاهدات
 على طائفة واسعة من األفعال      ً قيدا ١٩٦٩ لعام ما أن تطبق، على غرار اتفاقية فييناإ: وتواجه اللجنة معضلة

، أو أن تقصر عملها على األفعال االنفرادية اليت يوجد                                                      ًاالنفرادية، وبالتايل ستكون النتيجة غري مقبولة للدول كليا 
النتيجة يف هذه احلالة حمدودة ألهنا وستكون قيمة . بصددها نظام يتسم على األقل ببعض مالمح نظام قانوين مقبول

هنا إذا واصلت اللجنة معاجلة هذا املوضوع، فإولكن، .  على أي حال                        ًتاحة شيء تفعله الدول أصال إستعين 
 .ىل اتباع هذا النهج يف عملهاإستضطر 

التجارب فقد ظلت اللجنة تركز فقط على قضييت : ومرة أخرى، تظهر السابقة القضائية مسة غريبة -٣٦
 وجدت حمكمة العدل الدولية نفسها تواجه مشكلة التجارب النووية يتففي قضي. غرينالند الشرقيةقضية  والنووية

 عاجلتها باستنتاجات متهورة بشأن الطبيعة امللزمة للوعود االنفرادية، يف حني أهنا، يف ظروف "ساخنة"سياسية 
 ظل اخلرباء القانونيون يساورهم الشك يف ما لشرقيةغرينالند ا قضيةويف .                               ًأخرى، رمبا كانت ستكون أكثر حذرا 

 .ذا كان يتعلق بفعل صادر يف سياق تعاهديإذا كان األمر يتعلق بفعل انفرادي باملعىن السليم أو ما إ

 أن تنظر يف أفعال انفرادية حمددة من حيث التعريف            ً، أي جيب أوال           ً استقرائيا                       ًوجيب أن تسلك اللجنة هنجا  -٣٧
 مث جيب أن حتاول اللجنة حتديد مشاكل مشتركة، ورمبا - ينبغي أن تكون جمرد تعريف عملي ١ادة  وامل-العملي 
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مكانية إولكن من اخلطورة أن تواصل اللجنة مناقشة . جياد حلول ميكن تطبيقها على مجيع احلاالتإجيب أن حتاول 
 .هي األفعال االنفرادية اليت تقصدهابدون أن تكون لديها فكرة واضحة عن ما  ١٩٦٩لعام تطبيق اتفاقية فيينا 

ومع ذلك، قررت أن تقوم األمانة .  ماذا ستقبل الدول بصدد هذا املوضوع                      ًفاللجنة مل تكن تعلم حقا  -٣٨
ه مث قدم املقرر اخلاص تقرير. )٧(رسال استبيان ملساعدة املقرر اخلاص على مجع معلومات عن ممارسات الدولإب

 على الرغم من أن عملية مجع املعلومات عن ممارسات الدول مل تكن قد أجنزت، ،٢٠٠٠فرباير / يف شباطالثالث
 .ولعل الوقت قد حان لتوقع مزيد من الردود. ومل ترد ردود على االستبيان

نه مل يسبق له أن رأى وثيقة من وثائق األمم املتحدة هبذه النواقص من إوقال فيما خيص التقرير نفسه  -٣٩
 .، غري مفهومة     ً، مثال ٢٥فالفقرة . حيث لغتها

ن املقرر اخلاص قد ابتعد يف بعض اجلوانب عن التعريف العملي إ، ف اجلديد١املادة شروع وفيما يتعلق مب -٤٠
وهو ال .  بعد مناقشة مستفيضةاحلادية واخلمسنيالذي اتفق عليه الفريق العامل واللجنة بكاملها يف هناية الدورة 

. تلك الدورة بعض النقاط اليت أعربت أغلبية األعضاء عن شكوكها بشأهنا يف ىلإيرى ملاذا رجع املقرر اخلاص 
، رغم أهنا ما زالت مثرية "عدم اللبس" عبارة ٧٧ىل إ ٧٠وعلى سبيل املثال، أثار مرة أخرى يف الفقرات من 

 الدولة جيب أن تعين رادة بدون لبس ينبغي أن ينطبق مبعىن أنإلذا كان التعبري عن اإ ما                      ًلاللتباس ألنه ليس واضحا 
 تسريان يف هذا االجتاه، يف حني أن التعريف يوحي كذلك بأن ٧٣ و٧١ويبدو أن الفقرتني . بوضوح ما تقول

ن منظمة التحرير الفلسطينية حظيت باعتراف إوعلى سبيل ذكر مثال واحد، ف.                              ًالدول تصدر بيانات ملتبسة عمدا 
 على األقل يف السياق القانوين الدويل -للشعب الفلسطيين، ولكن عدد كبري من الدول باعتبارها املمثل الشرعي 

وبالتايل فمن اخلطورة .                                               ًفمن الواضح أن الدول أرادت أن تبقي بياهنا ملتبسا .  ال أحد يعلم ماذا يعين ذلك-
 . وينبغي لذلك حذفها،"عدم اللبس"استعمال عبارة 

، ولكنه ال يرى ) السابقة٢املادة (قارنة بالصيغة السابقة  بامل       ً ملحوظا     ًحتسنا اجلديد  ١وميثل مشروع املادة  -٤١
 شرعية فعل                      ً للدولة أن تؤكد ضمنيا                   ًفلماذا ال يكون ممكنا .  اجلديد٤املادة مشروع يف " صراحة"ىل لفظة إحاجة 

 انفرادي صدر عن شخص غري مفوض لذلك؟

كانت دولة ما تستطيع القيام بفعل ذا إنه جيدر التساؤل عما إ ،١٢٨، يف الفقرة ومن الغريب أن يقال -٤٢
 . بفعل قانوين من خالل السكوت"القيام"انفرادي من خالل سكوهتا، ألنه يستحيل 

 

 

                                                        

 .٥، احلاشية   ٢٦٢٤لسة  انظر اجل )٧(
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 من أن هناك ١٤٣ و١٤٢، أعرب عن دهشته ملا جاء يف الفقرتني  اجلديد٥املادة شروع وفيما يتعلق مب -٤٣
 السابقة قد يتعدى ٧ من املادة )ب(الفرعية  الفقرة ن احلكم الوارد يفإدولة أعربت عن قلقها، بصدد اخلداع، إذ 

ىل تلك إ أخرى باالنضمام                                                                            ًعلى بعض السبل املقبولة اليت تتبعها الدول يف تسيري سياستها اخلارجية واليت تقنع دوال 
 . لبطالن الفعل                                  ًوهو يرى أن اخلداع ينبغي أن يظل سببا . السياسة

يف حمق يف قوله املقرر اخلاص و.  مضلل١٥٠ الوارد يف الفقرة  فان التعليق،وفيما خيص استخدام القوة -٤٤
ذا صدر نتيجة الستخدام القوة أو التهديد إن الفعل االنفرادي يبطل اجلديد إ ٥املادة مشروع  من )ه(الفقرة 

 .يتعارض مع حظر استخدام القوةحبد ذاته الفعل بأن  عن القول                  ًا القول خيتلف كليا لكن هذ .باستخدامها

 ٥املادة من مشروع ) ح(الفرعية ىل الفقرة إ ال تشري ١٥٣ىل ذلك أن الفقرة إضافة إلومما يثري الدهشة با -٤٥
 اتولذلك ال بد من معاجلة الوضع الناجم عن غياب أي تعليق. ، فيبدو وكأهنا أضيفت يف مرحلة الحقةاجلديد

سيد لوكاشوك بصدد اجلملة االستهاللية يف وهو يواجه الصعوبة نفسها اليت واجهها ال.  الفرعيةعلى تلك الفقرة
لسيد ل      ً خالفا – ببطالن فعل انفرادي؟ ولكنه يرى االحتجاجفأي الدول تستطيع .  اجلديد٥املادة مشروع 
، أن الدولة اليت يصدر عنها فعل انفرادي متعارض مع )ز( و)و(الفرعيتني  للفقرتني              ًعلى األقل وفقا و ،لوكاشوك

ووصف مناقشة أثر قرار .  ببطالن الفعلاالحتجاج جمللس األمن ليست وحدها اليت حيق هلا  أو مع مقررآمرةقاعدة 
وهي تتصل بتعليق من السيد دوغارد، حيث جاء يف . جملس األمن بشأن شرعية األفعال االنفرادية بأهنا مربكة

 االحتجاج هباامل اليت ميكن  قرارات جملس األمن ضمن العو                   ً ينبغي أن تدرج أيضا ٧ن املادة إ أنه قال ١٥٦الفقرة 
 بفعل يتناقض مع قرار من قرارات جملس األمن، وال سيما قراراته ،    ً مثال ،ذا قامت دولةإف. لبطالن الفعل االنفرادي

ىل عدم االعتراف بكيان معني إ الذي يدعو الدول األعضاء  األمم املتحدةطار الفصل السابع من ميثاقإاملتخذة يف 
ومن الواضح أنه تنشأ مشكلة يف هذا الصدد، وال  .)٨(نئذ وصف الفعل االنفرادي بأنه باطلنه جيوز حيإكدولة، ف

وقد فعل املقرر اخلاص ذلك، ولكنه أكد بعد هذا أن قرارات جملس األمن املتخذة على أساس . بد من التصدي هلا
لقانونية كما جاء يف وهذا صحيح من وجهة النظر ا. كذلك ميكن أن تكون ملزمةمن امليثاق الفصل السادس 

ىل إ                                             ًمكان بطالن فعل قانوين انفرادي لدولة ما استنادا إىل حد بعيد يف القول بإ                   ً، إال أن هناك جتاوزا ١٦٠الفقرة 
 .قرار أو مقرر اختذه جملس األمن على أساس الفصل السادس

هو أن ن األفعال االنفرادية يؤدي إىل فقدان األثر املقصود مميكن أن الذي الوحيد ويف رأيه أن السيناريو  -٤٦
 ٣٩ املادة  يشري صراحة إىلأومن ميثاق األمم املتحدة  صراحة إىل الفصل السابع يستند               ً  جملس األمن مقررا  عتمدي

، اليت ما كان سيتمكن جملس األمن  بالطبع املمارسة اليت ظهرت نتيجة للحرب الباردةدركيقال إنه و. يثاقاملمن 
بعض كما بذل  ، القانوينهأساسالت كثرية  إىل أي مقرر على اإلطالق إال بالتعتيم على خالهلا من التوصل يف حا

 الذي مل قرار جملس األمن لكي تضفي على      ً كبريا      ً جهدا ناميبياقضية يف الفتوى بشأن أعضاء حمكمة العدل الدولية 
                                                        

 .٧املرجع نفسه، احلاشية    )٨(
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الذي أن اإلعالن  للقول ب    ًسببا  يرى ولكن انتهت احلرب الباردة وال. يتضمن إشارة إىل أساسه القانوين قوة إلزامية
 .لوقوف مقرر صادر من جملس األمن طبيعته اإللزامية غري واضحة يف طريقه    ً        ً باطال  تلقائيا  ما يكون  عن دولة يصدر

                         ً  االلتزامات املتعهد هبا وفقا  مبوجبها، إذا تعارضت تكون األسبقية من امليثاق اليت ١٠٣سترعى االنتباه إىل املادة او
.  امليثاق ألحكام    ًوفقا اللتزامات املتعهد هبا  ل دويل آخرتفاقي ا أل    ًوفقا املتعهد هبا االلتزامات امليثاق مع ألحكام 

 .    ًباطال ولكن ال تعين هذه األسبقية بالضرورة أن الفعل القانوين الذي يتعارض مع مقرر جملس األمن يكون 

ى الشرعية القانونية لألفعال االنفرادية مسألة ن أثر قرارات جملس األمن علإ قال السيد سرينيفاسا راو -٤٧
األمم طار الفصل السادس من ميثاق إ حد كبري على أن توصيات جملس األمن يف إىلوهو يتفق . مهمة للغاية

 .لن تبطل األفعال االنفراديةاملتحدة 

 من              ً غري حاسم عمدا  ًا  يدرك أن جملس األمن يكون أحيان،     ً ذكيا              ً بصفته مراقبا ،ومن املؤكد أن السيد سيما -٤٨
ىل الفصل السادس إشارة حمددة سواء إحيث مضامني قراراته بالنسبة للدول األعضاء، وال سيما عندما حيذف أي 

 ميكن ٢٥ذا كان السيد سيما يرى أن املادة إوهو يتساءل عما .  من ميثاق األمم املتحدةىل الفصل السابعإأو 
 .لس األمن القاطعة بشكل مطلقليها فقط يف حالة قرارات جمإاالستناد 

م بأن الدول األعضاء           ّنه سوف يسل إذا مل تبطل قرارات جملس األمن األفعال القانونية االنفرادية، فإوحىت  -٤٩
     ًوفضال . مجاعإليف األمم املتحدة مطالبة بأن حتترم االلتزامات اليت تفرضها تلك القرارات، خاصة عندما تتخذ با

عادة النظر يف األفعال االنفرادية اليت تتعارض مع قرارات إل أن الدول ستتخذ خطوات عن ذلك، من املمكن تصور
 .جملس األمن

ىل املادة إيف هذا الصدد، أشار " البطالن" الحظ أن السيد سيما، رغم عدم موافقته على السيد العريب -٥٠
 بني التزامات الدول األعضاء اليت تنص بوضوح على أنه يف حالة حدوث تعارضاألمم املتحدة  من ميثاق ١٠٣

وهو يرى أن . ن التزاماهتا مبوجب امليثاق هي اليت تسودإ ف،مبوجب امليثاق والتزاماهتا مبوجب اتفاق دويل آخر
ما مبوجب معاهدة أو مبوجب فعل إ بطالن االلتزامات القانونية املتعارضة          ً يعين ضمنا ١٠٣احلكم الوارد يف املادة 

 .انفرادي

ً جراء إنه ليس لديه اعتراض على اختاذ جملس األمن إ قال ماالسيد سي -٥١ بطال إن حجته هي أن إو.        ً ملتبسا    
ليها نظام إ ميكن أن يلجأ                       ًومثة طرق أخرى أقل تطرفا . معاهدة أو فعل انفرادي هو أقصى عقاب قانوين متاح

من حظر األسلحة وأقدمت بعض ذا فرض جملس األإف. مكانية املعارضةإ عن طريق عدم                 ًدانة فعل ما، مثال إلقانوين 
ن االتفاق أو الفعل االنفرادي لن يبطل إالدول على عقد اتفاق أو فعل انفرادي متعارض مع قرار جملس األمن، ف

. ن هذا ال يعين بالضرورة وجوب بطالن القاعدة باءإذا سادت القاعدة ألف على القاعدة باء، فإو. ولكنه لن ينفذ
ذا تعارض مع قاعدة إ                              ًن القانون الداخلي ال يعترب باطال إ ف، على سبيل املثال،ألوروبية لفقه حمكمة العدل ا     ًووفقا 

 .من قواعد قانون اجملموعة األوروبية، ولكنه يكون غري قابل للتطبيق يف حاالت حمددة
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أن  ال تنص على ١٩٦٩لعام فاتفاقية فيينا . ىل حد بعيدإنه يشاطر آراء السيد سيما إ قال السيد تومكا -٥٢
من ميثاق  ١٠٣وليس املقصود من املادة .  مامعاهدةعدم االنسجام مع قرار صادر عن جملس األمن سبب لبطالن 

فتلك االلتزامات ميكن تعليقها عندما يصدر عن .  معاهدات أخرىيفبطال التزامات منصوص عليها األمم املتحدة إ
ملعاهدة تبقى نافذة وملزمة عندما ينقض مقرر جملس جملس األمن مقرر بتنفيذ التزام ما مبوجب امليثاق، ولكن ا

 من) ز(الفرعية يف الفقرة " مقرر جملس األمن"ذا كانت عبارة إو.  على األفعال االنفرادية               ًوينطبق هذا أيضا . األمن
ن جملس األمن مينح بذلك سلطات إطار الفصل السادس، فإ املقررات يف                      ً يقصد هبا أن تشمل أيضا ٥مشروع املادة 

 .ثر من السلطات اليت يتمتع هبا حىت اآلنأك

ذا كان عند حدوثه إبطال فعل انفرادي إ،  اجلديد٥ ملشروع املادة             ًنه ميكن، وفقا إ قال السيد سيبولفيدا -٥٣
ن إوعلى سبيل املثال، ف. بطال فعل انفرادي يف مرحلة الحقةإ              ًولكن ميكن أيضا . يتعارض مع مقرر جمللس األمن

) ١٩٦٥ (٢١٧ يف قراره لس األمنجم فيما بعد  أبطله قد١٩٦٥نفرادي الستقالهلا يف عام عالن روديسيا االإ
 وفرض عقوبات اقتصادية بالدرجة – تدابري قسرية               ً الذي طبق أيضا ،١٩٦٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املؤرخ يف 

لس األمن بعد الفعل ويف هذه احلالة، اختذ مقرر جم.  األمم املتحدة مبوجب الفصل السابع من ميثاق-األوىل 
 .االنفرادي

 على للتدوين أثىن على املقرر اخلاص لتصديه مرة أخرى ملوضوع معقد، ولكنه يف رأيه قابل السيد بيليه -٥٤
بأنه حيتوي على توضيحات وتعديالت مفيدة ولكنه ال يزال الثالث ووصف التقرير . العكس مما رأى السيد سيما

ه على قدرة يتقبولمعتمد تية، وهذا نقص مؤسف بشكل خاص يف حالة موضوع  أمثلة عملإىل ويفتقر       ًجتريديا 
 .اللجنة على االستفادة من املمارسات الراهنة للدول باعتبارها األساس القتراحاهتا

 بصورة خاصة، ١٩٨٦، وأثر اتفاقية فيينا لعام احلايلوفيما يتعلق بأثر قانون املعاهدات على املوضوع  -٥٥
ذا كان املشروع يشمل آثار األفعال االنفرادية للدول حيال املنظمات الدولية وأفعال إاآلن ما ىت  ح         ًليس واضحا 

ال يف مشروع إىل املنظمات الدولية إشارة إوال ترد .  لسلوك الدول                                      ًاملنظمات الدولية عندما يكون سلوكها مماثال 
ليها الفعل، ال باعتبارها اجلهة الفاعلة فيما إملوجه ليها باعتبارها اجلهة اإ، وحىت يف هذه احلالة يشار  اجلديد١ املادة

وعلى الرغم من أن اللجنة قد اتسمت باحلكمة عندما قررت أن تستبعد من املشروع . يتعلق باألفعال الدولية
ال تشمل كل طائفة األفعال اليت تقوم هبا مثل هذه " قرار"ن كلمة إالقرارات اليت تتخذها املنظمات الدولية، ف

 أن تدخل يف التزامات                  ًقليمي، ميكنها أيضا إلفاملنظمات الدولية، وخاصة مجيع منظمات التكامل ا. اتاملنظم
ن املسائل اليت تثريها مثل هذه األفعال جيب معاجلتها، إولذا ف. انفرادية حيال الدول وحيال منظمات دولية أخرى

 .تفاقيةالجراء التغيريات الضرورية، يف ضوء اإبعد 

 أن تكون كيانات أخرى مثل                                                ًليها األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول ميكن أيضا إاملوجهة واجلهات  -٥٦
ذا كانت األفعال االنفرادية، ومنها املعاهدات، ميكن أن تثري إوتنشأ مسألة ما . حركات التحرر الوطين واألفراد

 . املقرر اخلاص على النظر يف هذا األمرنه حيثإوهو يتوقع أن مثل هذا الوضع قد ينشأ، ولذا ف. التزامات متكاملة



 

-280- 

زاء العالقة بني مشروع املواد وقانون إ      ً مرنا                                            ًوقد كان املقرر اخلاص على صواب عندما اعتمد هنجا  -٥٧
براز اخلصائص املميزة لألفعال االنفرادية باملقارنة مع خصائص املعاهدات إ ألن الغرض منها هو               ًاملعاهدات، نظرا 

وقد اهنمكت اللجنة يف مناقشة مهمة يف الدورة . ل النامجة عن تفسري األفعال االنفراديةومنها خاصية املشاك
 .السابقة بشأن تفسري األفعال االنفرادية اخلاصة الناشئة عن التحفظات على املعاهدات

والواليات غالق احلكمي يف اململكة املتحدة إل املضامني الدقيقة لقواعد ا              ًنه مل يفهم أبدا أوعلى الرغم من  -٥٨
ن الفكرة األساسية يف القانون الدويل هي، فيما يبدو، أن الدولة أو املنظمة الدولية جيب أال تتردد يف إاملتحدة، ف

األفعال املتصلة "نه يتساءل عن معىن عبارة إوهلذا ف. ىل تضليلهمإسلوكها حيال شركائها حبيث يؤدي سلوكها 
ىل حد ما إويقلقه . غالق احلكميإلىل اإولعل أي فعل انفرادي يؤدي . ٢٥الواردة يف الفقرة " غالق احلكميإلبا

منا يكمن يف الثقة إغالق احلكمي ال يكمن يف سلوك الدولة وإل بأن العنصر املميز ل٢٧ البيان الوارد يف الفقرة     ًأيضا 
ون نتيجة فعل غالق احلكمي ميكن أن يكإلن اإ األفضل أن يقال أليس من. اليت تتولد عنه لدى الدولة األخرى

 ويشكل ؟ىل االعتماد على املوقف الذي أبدته الدولة الفاعلةإليها إانفرادي عندما يدفع ذلك الفعل اجلهة املوجه 
ولذا ينبغي معاجلته عندما . حدى النتائج املمكنة لفعل انفراديإ من املوضوع ألنه ميثل               ًغالق احلكمي جزءا إلا

 . نفراديةيتناول املقرر اخلاص آثار األفعال اال

وعلى الرغم من أن . ؤثر على مجيع املواد األخرىيأكثر الصعوبات ألنه اجلديد  ١املادة مشروع شكل يو -٥٩
نه إ، ف السابقة٢صيغة املادة  أفضل من                                                                   ًهنج املقرر اخلاص مقنع يف العديد من جوانبه، وأن صيغة املادة املقدمة حاليا 

، على األقل ألن عالقتها بعبارة "عالنإ"وهو يرحب حبذف كلمة . ترحة مع الصيغة املق                     ًال يستطيع أن يتفق متاما 
ويتفق مع املقرر اخلاص على أن شكل األفعال االنفرادية ال تترتب عليه نتائج . غامضة للغاية" األفعال االنفرادية"

ن آراءه هو وعلى الرغم من أ. زاء موقف املقرر اخلاص الغامض فيما يتعلق بالسكوتإكبرية، ولكنه يف حرية 
 بصدد هذا األمر،       ً واضحا                                       ًنه يرى أنه جيب على اللجنة أن تتخذ موقفا إ ليست بقوة آراء بعض األعضاء، ف     ًشخصيا 

 .ما يف املواد أو يف التعليق على األقلإ

 ميكن ، من التقرير٤١ الفقرة توحيه على العكس مما ،"عدم الغموض" أن التجارب النووية تاوتبني قضي -٦٠
ىل إعالنات الشفوية اليت تستغين عن احلاجة إل، بل كنتيجة لتوليفة من ا                           ً كنتيجة لفعل ميكن حتديده رمسيا أن ينشأ ال

 هلا ٤٥ليها يف الفقرة إاملشار ) اجلماعية(نه مقتنع بأن األفعال املشتركة إ عن ذلك، ف    ًوفضال . تأكيد خطي رمسي
عالن إلن اإوعلى سبيل املثال، ف. ليها الفعلإوجه امل) اجلهات(نفس تأثري األفعال االنفرادية من حيث اجلهة 

عالن املشترك عن ختفيف الدين بالنسبة لطرف ثالث إلاملشترك الصادر عن منتصرين حيال الطرف املهزوم أو ا
               ًولكن ليس واضحا . ليهاإله وقع الفعل االنفرادي بالنسبة للجهة املوجه )      ًمجاعيا  (       ً مشتركا               ًيشكل بوضوح فعال 

ن املقرر اخلاص ينبغي أن إ ف،وعلى أي حال). اجلماعية(متييز مثل هذه األفعال من املعاهدات املشتركة كيف ميكن 
 .ذا كانت تدخل ضمن نطاق مشروع املوادإ بصدد ما       ً واضحا           ًيتخذ موقفا 

ق نه يتفق مع املقرر اخلاص على أن قصد اجلهة الفاعلة مهم لتعريف الفعل االنفرادي، وهو ال يتفإوقال  -٦١
                   ًذا كان القصد عنصرا إومع ذلك، ". القصد"و" رادةإلالتعبري عن ا"مع السيد هي على وجود تداخل بني عبارة 
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فسكوت . ن السكوت ال ميكن أن يدخل يف مجيع احلاالت ضمن التعريفإ لتعريف الفعل االنفرادي، ف      ًأساسيا 
، ولكنه امتد عرب فترة زمنية          ً انفراديا        ًكان فعال  رمبا (Temple of  Preah Vihear) راه فيهيامعبد بريسيام يف قضية 

ن الفعل غري املقصود ال إ ف، عن ذلك    ًوفضال . حلاحيإلطويلة، يف حني أن فكرة الفعل االنفرادي توحي بالطابع ا
 .         ً انفراديا                  ًيعترب بالتأكيد فعال 

شاطر رأي املقرر اخلاص وهو ي. ن املسألة التالية له تتعلق هبدف القصدإوعلى افتراض أن القصد مهم، ف -٦٢
 اآلثار القانونية اليت قصد معرفةولكن جوهر األمر، يف مرحلة التعريف، هو . حداث آثار قانونيةإبأن اهلدف هو 

ذا قصد الفاعل إفالفعل االنفرادي حيدث . ذا كانت تلك اآلثار قد حتققتإحداثها بغض النظر عما إالفاعل 
 ال ٥٩ىل إ ٤٨فالفقرات من . بيد أن التقرير غامض فيما يتعلق هبذه املسألة. حداث آثار قانونية معينة نتيجة لهإ

مشروع ن إ ف،ومن اجلهة األخرى. منا تتعلق باآلثار اليت حيققها الفعلإحداثها وإتتعلق باآلثار اليت قصد الفاعل 
 .نفسه اقتصر بشكل صحيح على قصد الفاعلاجلديد  ١املادة 

حداث آثار قانونية يف عالقاهتا مع دولة أو أكثر أو إ" غري ضرورية يف عبارة    ًودا وقد أدخل املقرر اخلاص قي -٦٣
من اتفاقية  ٢ من املادة) أ(١الفقرة فتعريف املعاهدات يف .  اجلديد١املادة مشروع يف " مع منظمة دولية أو أكثر

عاهدة اتفاق دويل حمكوم فاالتفاقية تنص على أن امل.  يف هذا الصدد                    ً ينبغي أن يكون مرشدا ١٩٦٩فيينا لعام 
ن الفعل إوهو يرى أن من املهم تطبيق هذه الصيغة نفسها على األفعال االنفرادية حبيث يقال . بالقانون الدويل

 وقبل كل شيء فعل حمكوم بالقانون الدويل، وبالتايل يوضع الفاعل بوضوح داخل نطاق                ًاالنفرادي هو أوال 
فعلى سبيل . هور مشاكل رئيسية يف جمال القانون الداخلي نتيجة لذلكالقانون الدويل، رغم أنه ميكن توقع ظ

     ًطالقا إ يف قانوهنا الداخلي دون مباالة                                                                 ًاملثال، هل ميكن احلديث عن فعل انفرادي عندما تتخذ دولة ما هبدوء موقفا 
لعام ) ليربتاد(لكويب احلرية والتضامن الدميقراطي ا كما فعلت الواليات املتحدة يف حالة قانون ،بالقانون الدويل

ريد املقرر اخلاص أن حيصر اآلثار يمرة أخرى ملاذا وتساءل . (Helms-Burton Act) )٩()نوهيلمز بريت (١٩٩٦
القانونية لألفعال االنفرادية يف حدود العالقات مع الدول واملنظمات الدولية األخرى، يف حني أن الشعوب أو 

. يكونوا املستفيدين من االلتزامات من طرف واحد املقبولة أن     ًأيضا حركات التحرر الوطين أو األفراد ميكن 
، "يف عالقاهتا مع دولة أو أكثر أو مع منظمة دولية أو أكثر"ن جلنة الصياغة ينبغي أن حتذف عبارة إ           ًوأردف قائال 

 ".وأن حيكمه القانون الدويل"وأن تضيف عبارة 

ومع .  قانونية                        ًذا كان الفعل سيحدث آثارا إ جيب أن تعلم به ليها فعل انفراديإوبديهي أن اجلهة املوجه  -٦٤
وتثري فكرة . منا هي مسألة تتعلق بتطبيق نظام قانوينإ ليست مسألة تعريف، و                         ًن املسألة يف هذه احلالة أيضا إذلك، ف

ليها إملوجه ذا كانت اجلهة اإالعلم بالفعل االنفرادي أسئلة تتعلق بالوقت الذي عرف فيه الفعل وكيفية حتديد ما 
ويف هذه احلالة، . ال بعد فترة زمنية معينةإفالدولة قد ال حتصل على املعرفة عن الفعل .                       ًالفعل لديها املعرفة فعال 

                                                        

 .ILM, vol. XXXV, No. 2 (March 1996), p. 359انظر  )٩(
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ذا كان الفعل االنفرادي قد وقع فقط من حلظة حيازة املعرفة عنه أو من اللحظة اليت أشارت فيها إينشأ سؤال عما 
، وعلى الرغم من تعليق وزارة اخلارجية االحتادية السويسرية. ت على هذه املعرفةىل أهنا حصلإليها إاجلهة املوجه 
وهو .  يثري مشاكل أكثر مما حيلها                                  ًن العلم بالفعل ميثل، يف رأيه، مفهوما إ، ف)١٠( من التقرير٧٨ الفقرة املشار إليه يف
 فهي –ة على السواء، هو عالنية الفعل فاملهم، ألسباب عملية ونظري. الفعل" عالنية" الستبعاد فكرة           ًال يرى مربرا 

 .أهم باألحرى من تقبل الفعل نفسه

فمن الواضح أن املقرر اخلاص قد قرر أن .  بالنسبة له                    ًاألفعال االنفرادية حمريا " استقاللية"وال يزال مفهوم  -٦٥
نه غري مقتنع إك، فومع ذل.  وهذه خطوة جديرة بالترحيب،ال يذكر طبيعة تلك األفعال االستقاللية يف التعريف

فال ميكن لفعل انفرادي . ، اليت توحي بأن فكرة االستقاللية ال تزال كامنة يف التعريف٦٩باحلجة الواردة يف الفقرة 
،                          ًوميكن أن يكون التفويض حمددا .  ما مل يوجد تفويض معني بذلك مبوجب القانون الدويل العام            ًأن حيدث آثارا 

 من اخلط      ً حبريا     ً ميال ١٢قليمية يف حدود اإلد بشكل انفرادي مدى مياهها  عند تفويض الدول لكي حتد،   ًمثال 
يف التزامات حتد فبشكل عام، للدول صالحية الدخول من طرف واحد     ً مشوال ؛القاعدي، أو ميكن أن يكون أكثر 

ىل إ ال تستند واألفعال اليت.                                                  ًولكن األفعال االنفرادية ال تكون ذات طابع استقاليل أبدا . من سلطاهتا السيادية
منا هي مسألة متعلقة بصحة إولكن ليست املسألة مسألة تعريف و. أساس يف القانون الدويل غري سارية املفعول
 .األفعال أو شرعيتها من وجهة نظر القانون

 استبعاد بعض فئات األفعال االنفرادية من                ًن من املمكن متاما إ، فة السابق١وفيما يتعلق حبذف املادة  -٦٦
). ىل ذلكإتصديقها، والتحفظات عليها، وما ( األفعال املتصلة بعقد املعاهدات وتطبيقها           ً ومنها مثال ،روعاملش

دخال مشروع مادة إبد من تصنيف قائمة تفصيلية باألفعال اليت يتعني استبعادها، األمر الذي يستدعي  وهلذا ال
وينبغي أن حيدد أن مشروع املواد ينطبق . ١٩٦٩عام  من اتفاقية فيينا ل٣ و١خاصة بالنطاق تكون مماثلة للمادتني 

 ١٩٨٦ولن تكون التفاقية فيينا لعام . فقط على األفعال االنفرادية للدول وال ينطبق على أفعال املنظمات الدولية
،   ًثا وثال. ، ينبغي استبعاد األفعال االنفرادية املتصلة بعقد املعاهدات وتطبيقها      ًوثانيا . بعد ذلك أي صلة باملوضوع

هنا حتدث نفس اآلثار اليت حتدثها أمكانية إدون أن تستبعد بالضرورة ) اجلماعية(ينبغي استبعاد األفعال املشتركة 
 .األفعال االنفرادية مبعناها احلريف

ىل أن املشروع ال يتناول إذا كانت هذه هي رغبة أغلبية أعضاء اللجنة، فرمبا ينبغي أن يشار بوضوح وإ -٦٧
وكما . ونية اليت حتدثها األفعال االنفرادية فيما يتعلق بكيانات أخرى غري الدول، ورمبا املنظمات الدوليةاآلثار القان

 .  سوف يأسف للحد من نطاق املشروع على هذا النحو                      ًشرح من قبل، فانه شخصيا 

                                                        

)١٠( L. Caflisch, "La pratique suisse en matière de droit international public 1995", Revue suisse de 

droit international et de droit européen, 1996, No. 4, p. 593, at p. 596.                                                                      
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ه غري مقتنع بيد إن. ثري أي صعوباتينه ال إ، فالسابقة ٣املناظر للمادة اجلديد  ٢املادة مشروع أما  -٦٨
ىل مؤمترات إ ١٠٤ و١٠٣شارة يف الفقرتني إلوا.  اجلديد، وخاصة مالحظات املقرر اخلاص عليه٣مبشروع املادة 

 رمبا تكون أنسب حتت عنوان –ىل استنتاج حمدد بشأنه إ وهو موضوع مل يتوصل املقرر اخلاص –عالن التربعات إ
ىل حد ما، املميز للعديد من االعتبارات املصاحبة ملشروع إقنع ن الطابع غري املإ، ف      ًوعموما . االلتزام املستهدف
 أن الوزراء التقنيني ال ١٠٦ و١٠٥ومن الصعب أن يفسر ملاذا يرى املقرر اخلاص يف الفقرتني . املواد، أمر مؤسف

 ميكنهم أن ن املوظفني ذوي املستوى الرفيعإيلزمون الدولة بأفعال انفرادية، يف حني يبدو أنه يف مكان آخر يقول 
وعلى .  على الوزراء التقنيني                                                        ً كان هذا ينطبق على هؤالء املوظفني، فمن املؤكد أنه ينطبق أيضا إذاو. يلزموا الدولة

املادة (ي رمبا كان بشكله السابق ذال -اجلديد  ٣املادة مشروع الرغم من ترحيبه بقرار املقرر اخلاص بتعديل نص 
نه يعترض على صياغة الفقرة إ ف– ١٩٦٩واعد املناظرة له يف اتفاقية فيينا لعام  بنموذج الق    ً جدا  ًا شبيه)  السابقة٤
 عن ذلك، هل من املناسب احلديث عن     ًوفضال . يقصد هبا شخص آخر" الشخص"فينبغي أن يوضح أن كلمة . ٢
الوحيدة املعنية، بصيغة اجلمع؟ فمن املؤكد أن الدولة اليت يصدر عنها الفعل االنفرادي هي الدولة " الدول املعنية"

. شارة مفيدة للغايةإيف الفقرة نفسها " ظروف أخرى"ىل إشارة اإلو. وينبغي لذلك استخدام الصيغة املفردة فقط
جراءات احملاكم الدولية، رمبا إوالتأكيدات املقدمة من شخص مفوض من الدولة، أو من ممثل آخر مفوض، خالل 

تيمور ومن األمثلة املناسبة على ذلك قضية . ٣تعليق على املادة يستحسن ذكرها بالتحديد يف هذا الصدد يف ال
 .الشرقية

يف سياق تأكيد الدولة " صراحة"نه يعترض على استعمال عبارة إ اجلديد ٤املادة مشروع  وقال بصدد  -٦٩
مه وتأكيد الفعل االنفرادي ينبغي أن حتك. لفعل انفرادي يقوم به شخص غري مؤهل للتصرف نيابة عن الدولة

ويف النص الفرنسي، ينبغي تعديل .                                     ًوهو حيبذ الصياغة السابقة ألهنا أقل مجودا . القواعد نفسها اليت حتكم القيام به
وأكد من جديد، بصدد ". أثر قانوين" أي –ىل الصيغة املفردة إ –" آثار قانونية" أي effets juridiques عبارة

، الرأي القائل بأنه على الرغم من أن بعض ١٣٣إىل  ١٢٦  منالفقرات، يف موضوع السكوت واألفعال االنفرادية
ن غريها من أنواع السكوت ميكن أن يوصف إ، ف         ً انفراديا                                                ًأنواع السكوت بالتأكيد ال متثل، وال ميكن أن متثل، فعال 

 را فيهيهامعبد بريوقضية .          ً انفراديا         ً ميثل فعال             ًوهلذا فهو حقا . متعمد ومعرب عن قبول ضمين" سكوت بليغ"بأنه 
 .بالتحديد مثال واضح على ذلك

 اجلديد أنه ينبغي تعيني مادة منفصلة مصحوبة بتعليقها اخلاص لكل ٥ىل مشروع املادة إشارة إلوقال با -٧٠
 املتصلة باألفعال )ز(الفرعية دخال الفقرة إوأضاف أنه يعارض بشدة . أساس من أسس بطالن األفعال االنفرادية

 التزمت جانب السكوت ١٩٦٩ىل أن اتفاقية فيينا لعام إض مع مقرر جمللس األمن، وأشار االنفرادية اليت تتعار
شارة إىل إن جيرح مشاعر الدول، ليست هناك حاجة أ عن أن النص ميكن     ًففضال . احلصيف حول هذه النقطة

، وبالتايل ملتحدة األمم اىل مقرر صادر عن جملس األمن، ألنه يشكل جمرد جزء من قانون مستنبط من ميثاقإخاصة 
 من ٥٣ىل املادة إعلى الرغم من ترحيبه بقرار املقرر اخلاص بأن يستند و.       ً عموما اتعاهدفهو مستنبط من قانون امل
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 من تلك االتفاقية ٦٤فانه يتساءل ملاذا مل تؤخذ يف احلسبان باملثل املادة ، )و(الفرعية تفاقية يف صياغة الفقرة الا
 .دخاله يف املشروعإ        ًميكن فعال اآلمرة فتعريف القاعدة . يدة للقانون الدويل العامبشأن ظهور قاعدة قطعية جد

املواد لألخرية، أن تنظر يف مشاريع حالة إنه يقترح أن تطلب اللجنة من جلنة الصياغة، عند إ          ًوقال أخريا  -٧١
دخال إ يف استصواب     ًمليا ، وأن تفكر ١٩٦٩ لعام االختالفات بني صياغات املقرر اخلاص وأحكام اتفاقية فيينا

 .مادة حتدد نطاق املشروع، ويف مسألة األفعال االنفرادية اليت مل يشملها املشروع

عداد تقريره الثالث إ هنأ املقرر اخلاص على ما أظهره من قدرات خيالية وتوفيقية يف السيد باينا سوارس -٧٢
ت داخل اللجنة واللجنة السادسة، وكذلك يف ردود ىل تقبله هبدوء لالنتقادات واالقتراحات اليت قدمإضافة إلبا

ّ نه لو ق دمت معلومات أكثر استفاضة عن ممارسات الدول ليس إوقال . احلكومات على االستبيان ىل حد كبري إرت        ُ                                           
ىل اجلمعية العامة إولعله ينبغي للجنة أن تؤكد من جديد وبصورة أكثر دقة يف تقريرها . العمل بشأن هذا املوضوع

 .ىل الدول من أجل توفري هذه املعلوماتإنداءها 

مكانية التنبؤ إوهو يدرك، مثل معظم األعضاء، أمهية املوضوع باعتباره وسيلة لتعزيز االستقرار و -٧٣
املقدم من املقرر اخلاص للعالقة بني مشروع املواد واتفاقية فيينا " املقارنة املرنة"ويؤيد تعريف . بالعالقات الدولية

 .غالق احلكميإلا يؤيد موقف املقرر اخلاص بشأن مسألة ا، كم١٩٦٩لعام 

 اجلديد العديد من االقتراحات اليت قدمت يف اللجنة ويف اللجنة السادسة، وهو ١ويضم مشروع املادة  -٧٤
رادة الدولة إالتعبري عن "بقاء فكرة إكما أن قرار . بالتأكيد أفضل من الصيغة اليت نوقشت يف الدورة السابقة

وعلى الرغم من أنه ميكن . كعنصر هام يف تعريف األفعال االنفرادية أمر جدير بالترحيب" ال لبس فيهابصورة 
 الغموض غري إنىل حل، فإلقدر معني من الغموض يف بعض املفاوضات الدبلوماسية أن ميهد الطريق للتوصل 

دم استقاللية الفعل االنفرادي، وذلك ىل املزيد من املناقشات بصدد فكرة عإومثة حاجة . احلايلمقبول يف السياق 
 للدولة أو املنظمة الدولية                                         ًأما بالنسبة لعالنية الفعل حبيث يكون معروفا . جياد صيغة مقبولة هلا بتوافق اآلراءإل

 .ىل أشكال نقل هذه املعرفة اليت يقصدهاإن املقرر اخلاص رمبا يستطيع أن يشري يف التعليق إاملعنية، ف

ظروف "ىل إ            ًمنا يشري أيضا إىل ممارسة الدولة وإشارة إل اجلديد ال يقتصر على ا٣ املادة وذكر أن مشروع -٧٥
 من ١٠٥يف الفقرة " الوزراء التقنيني"ىل إشارة إلوفيما يتعلق با.                         ًنه حيبذ صياغة أكثر تقييدا إوقال ". أخرى

 من غريه مبواضيع حمددة دون   ًما اإملن احلكومات تتألف بوجه عام من سياسيني بعضهم قد يكون أكثر إالتقرير، ف
واملسألة الثانية بني املسألتني املشمولتني يف الفقرة ". وزير تقين"غريها، ولكن ال ميكن أن يوصف أي منهم بأنه 

 اجلديد، هي مسألة الشخص املؤهل للقيام بفعل انفرادي نيابة عن الدولة ولكنه ٤، املتصلة مبشروع املادة ١١٧
 .ر عن هذه املسألة                             ّ فمن املؤسف أن مشروع املادة ال يعب . االختصاصاتتصرف خارج نطاق هذه 
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ن املقرر اخلاص يستحق التهنئة على ما أبداه من حرص لتحديد إ، ف اجلديد٥أما بالنسبة ملشروع املادة  -٧٦
السادسة، ولكن  عن اآلراء اليت أبديت يف اللجنة ويف اللجنة                                              ًمثانية أسس منفصلة لبطالن األفعال االنفرادية تعبريا 

يف " فساد ذمة الشخصإ"دخال إن إوقال . ات يف التعليق                                    ًدراج بعضها رمبا حظيت مبعاجلة أكثر تفصيال إلاألسباب 
 اتفاقية البلدان ،    ً مثال ، بصكوك قانونية منها     ُ    َ       ًفساد ي كاف ح عامليا إل جدير بالترحيب، ذلك أن ا)ج(الفرعية الفقرة 

فساد يف هذا النطاق الضيق إلمكانية اإذا كان من الضروري حصر إتساءل عما ولكنه ي. األمريكية ملكافحة الفساد
فال يستطيع املرء أن يستبعد . "فساد ذمة الشخصإنتيجة لقيام الدولة األخرى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ب"
، رغم والحظ يف اخلتام. مكانية أن الشخص الذي يقوم بالفعل االنفرادي قد يفسده شخص آخر أو مؤسسةإ
ىل األفعال االنفرادية اليت تتعارض مع قرار من قرارات جملس األمن، أن إ )ز(الفرعية شارة يف الفقرة إلطرائه على اإ

يف عرضه الشفوي للتقرير، ومن املؤسف أنه مل األمم املتحدة ىل الفصل السابع من ميثاق إاملقرر اخلاص أشار 
 .شارة مماثلة يف النصإيدرج 

                                         ًىل حد كبري يؤيد آراءه، وإن كان أقل اقتناعا إ قال انه يشاطر السيد سيما شكوكه، وستوكالسيد رزون -٧٧
وهو يود، بالتحديد، أن حيث املقرر اخلاص على التركيز بقدر أكرب . منه بأن املوضوع قيد النظر غري قابل للتنسيق

من ) ز(الفرعية ىل الفقرة إشارة إلوقال با. على ممارسة الدول، وعلى معاجلة كل مسألة على حدة كمنهج لعمله
أبريل / نيسان٩املؤرخ يف ) ١٩٦٦ (٢٢١  أن قرار جملس األمن     ً أبدا                     ً اجلديد إنه ليس واضحا ٥مشروع املادة 

       ً متخذا    ً جراء إطار فرض العقوبات على روديسيا، كان إ يف "Joanna V"، الذي أوقفت مبوجبه السفينة ١٩٦٦
       ً متخذا    ً جراء إىل عناصر رئيسية من العناصر اليت جتعله إفقد افتقر . م املتحدة األممبوجب الفصل السابع من ميثاق

، الناقلة للغاية بوقف       ً مؤكدا                           ًجراء جملس األمن قد منح تصرحيا إولكن ليس مثة شك يف أن . مبوجب الفصل السابع
ات القانونية وااللتزامات هنا تقع على احلدود بني االلتزامإ، إذ                  ًواملسألة معقدة جدا . إن مل يكن قد ألزم بذلك

 .وهو ال يعتقد أن ذكرها بصورة عابرة طريقة مسؤولة ملعاجلتها. السياسية

.  وصعبمعقدزاء موضوع إجيايب الذي سلكه إل هنأ املقرر اخلاص على النهج االسيد سرينيفاسا راو -٧٨
، لرمبا كانت معاجلة املهمة أكثر نه لو كان التركيز على املعلومات غري املتوفرة عن ممارسات الدول أكربإوقال 
وأوضح أن النقطة اليت يتوقع األعضاء بشأهنا توجيهات من املقرر اخلاص تتمثل يف الظروف والقواعد العامة . فائدة

 .للقانون الدويل، اليت متيز األفعال االنفرادية عن األفعال السياسية واآلثار القانونية النامجة عنها

ن األثر القانوين الذي حيدثه الفعل إ، ف اجلديد١املادة مشروع ف األفعال االنفرادية يف وفيما يتعلق بتعري -٧٩
 ومقاصدها. فالدولة كيان سياسي. ، على القصد األصلي للدولة اليت صدر عنها الفعل                        ًال يدل بالضرورة، أو دائما 

 بغية                 ً جيب تقييمه دائما         ًناجم فعال وهو يرى أن معيار األثر ال. ميكن أن تكون ملتبسة أو غري ملتبسة حسب السياق
.  يف تقييم القصد وراء الفعل    ً جدا      ً مهما                                             ًودراسة االعتبارات السياسية يف سياقها تؤدي دورا . حتديد طبيعة القصد

 .ويستدعي األمر اتباع هنج استقرائي يأخذ يف احلسبان االعتبارات السياسية
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 فصل                           ًغالق احلكمي إن من الصعب أيضا إلل موضوع اىل استنتاجات املقرر اخلاص حوإشارة باإلوقال  -٨٠
    ُ    ذا ات فق إسلوك الدولة الصادر عنها الفعل االنفرادي عن األثر الذي حيدثه الفعل على الدولة املستهدفة، خاصة 

وهذه املسألة تستحق هي األخرى أن ينظر فيها . على أنه ليست هناك حاجة العتبار األفعال االنفرادية استقاللية
متصلة اجلديد  ٥املادة مشروع  من )ح(الفرعية ، على الرغم من أن املسألة اليت مشلتها الفقرة      ًوأخريا . ةبعناي
تلك هنا تنطوي على جوانب أخرى مهمة، األمر الذي يعين أهنا ال تتصل بإبال شك، فاجلديد  ٣املادة شروع مب

تفادي التزامات دولية تعهدت هبا بفعل انفرادي فهل ميكن لدولة أن تستغل أحكام قانوهنا الوطين ل. املادة وحدها
ساري املفعول؟ بعبارة أخرى، هل ميكن لدولة قامت بفعل انفرادي أن تدعي أن قانوهنا الداخلي ال ينص على فعل 

 . يف هذه النقطة                    ًىل مواصلة التفكري مليا إما رغم أن الفعل نتج عنه التزام دويل؟ مثة حاجة 

٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٣٠جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠مايو / أيار٣١يوم األربعاء، 

  يامادا شوساي السيد :الرئيس

-السيد بامبو، السيد براونلي، السيد البحارنة، السيد بايينا سوارس، يكونوميدسإالسيد  :احلاضرون
، السيد سرينيفاسا راو،  روزنستوكالسيد، ثيدينيو السيد رودريغيس، السيد دوغارد، السيد تومكا، السيد بيليه، تشيفوندا

، السيد كاتيكا، السيد كاباتسي، السيد غوكو، السيد غالتسكي، ايالسيد غا، السيد العريب، السيد سيما، السيد سيبولفيدا
 .السيد هي، السيد هافنر، السيد لوكاشوك، أمتادجا-السيد كوسوما، السيد كروفورد، السيد كامتو

 ــــــــ

 A/CN.4/511؛)١(A/CN.4/505؛ (A/CN.4/504, sect. C )تابع( ية للدولاألفعال االنفراد
)٢(

( 

 ] من جدول األعمال٧البند [

 )تابع( )٣(التقرير الثالث للمقرر اخلاص

ثالث  هنأ املقرر اخلاص على متكنه رغم الصعوبات املالزمة للموضوع من إعداد تقرير السيد غوكو -١
يه مسائل حساسة عديدة، ويأخذ يف اعتباره خمتلف اآلراء املعرب عنها تعاجل ف (A/CN.4/505) متماسك ومفصل

 .ىل اللجنة ويف حمافل أخرىإ

ُ     على االستبيان الذي كان قد و جه احلكوماتجابات عدد معني من إ على            ًوقال، معلقا  -٢ ليها خبصوص األفعال إ                          
 على هذه املسألة أهنا موافقة على أن تعترب    ًوما عم اهتنه يبدو من تعليقاإ، )٤(وثيقة غري رمسية والذي وزع كاالنفرادية للدول 

ويف .  ما تستخدمها يف العالقات الدولية               ً بأن الدول كثريا       ًم أيضا            ّ إال أهنا تسل ،األفعال االنفرادية ذات طبيعة متنوعة للغاية
ىل دولة أخرى، إما تبتغيه ليها الدولة إلبالغ إ تكون هذه األفعال هي الوسيلة اليت تلجأ ،حال عدم وجود معاهدة رمسية

 .وهي طريقة مرحية لتصريف األعمال اجلارية يف الدبلوماسية

                                                        

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )١(

 .املرجع نفسه )٢(

 . ٣٥، الفقرة ٢٦٢٤لالطالع على نصوص مشاريع املواد الواردة يف تقريره الثالث، انظر اجللسة  )٣(

 .١١، الفقرة ٢٦٢٨انظر اجللسة  )٤(
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، يظهر فيما يبدو ١٩٦٩لعام ففيما يتعلق بانطباق اتفاقية فيينا .  مبسائل حمددة          ًجابات أيضا إلوتتعلق ا -٣
 إال أهنا ميكن أن تكون مفيدة توافق يف اآلراء مفاده هو أن هذه االتفاقية قد ال تنطبق على األفعال االنفرادية،

وفيما يتعلق باألشخاص املؤهلني للتصرف باسم الدولة، اتفقت الدول اليت . كدليل حيتذى به يف هذا امليدان
أما عن األشكال اليت جيب أن يأخذها الفعل . تفاقية ذات صلة بالتناظرالأجابت على االستبيان يف رأيها بأن ا

أما عن .  مقبولة سواء كانت شفوية أو خطية، إال أن ذلك يتوقف على نوع الفعلعالناتإلاالنفرادي، فقيل إن ا
بيد أن دولة . نه ميكن أن يكون من أنواع خمتلفة ليست مقتصرة على فئات معينةإمضمون الفعل االنفرادي، فقيل 

، ونوع األفعال اليت  بوضع قانويناالحتجاجنوع األفعال اليت تذكر إمكانية : يطاليا، ذكرت ثالثة أنواعإواحدة، 
جابات إلوفيما يتعلق باآلثار القانونية، تشدد ا. تنشئ التزامات قانونية، ونوع األفعال الالزمة ملمارسة حق سيادي

  ّ                       ومتي ز دول معينة بني األفعال . نشاء حقوق لدول أخرى وإلغائهاإنشاء االلتزامات وانقضائها، وكذلك على إعلى 
حدى الدول، هولندا، أن األفعال االنفرادية ال ميكنها أن إورأت .  اليت يفترض أن حتدثهااملختلفة واآلثار القانونية

قرار أمهية األفعال االنفرادية إويبدو أن الدول متفقة على .  تتعارض مع القواعد العامة للقانون الدويل         ًحتدث آثارا 
وفيما يتعلق بالقواعد الواجبة . ء الدول الصديقةزاإوفائدهتا، كما يبدو أهنا تعترف مببدأ املعاملة باملثل، وباألخص 

يالء االعتبار الواجب للطبيعة إتفاقية تنطبق بالتناظر، مع الم الدول بأن املبادئ اليت حتكم تفسري ا            ّالتطبيق، تسل 
أما عن مسألة صحة األفعال االنفرادية، فيمكن عرضها على اهليئات . اخلاصة اليت تتسم هبا األفعال االنفرادية

لغاء إذ ترى أنه ميكن إلغاء، إلوخبصوص أجل األفعال، تعلق الدول أمهية على مسألة قابلية ا.  املختصةالتعاهدية
حدى الدول أن مدته إورأت . ذا انعدمت مالءمته، أو أنه ميكن أن يوضع حد له يف حالة تعديل جذريإالفعل 

لغاء، أمجعت الدول على قبوهلا، إلوفيما يتعلق بقابلية ا. ا نقضته معاهدات ثنائيةإذ إال أنه ميكن الغاؤه ،غري حمدودة
تفاقية بالتناظر، مع وجوب أخذ الظروف اخلاصة يف اللغاء وأنه ميكن تطبيق اإلشعار باإلإال أهنا رأت أنه جيب ا

لدويل  االلغاء اخلطأ أو التدليس أو الفساد أو عدم مراعاة قواعد القانون اذاوميكن أن تكون أسباب ه. االعتبار
ً وعدم احترام الدول اللتزام ع قد بناء         ُ جابة على هذا إلويؤمل أن تكون دول أخرى مستعدة ل.  على معاهدات دولية                         

ُ                                     جابات الواردة جاءت بعدما و ضع التقرير الثالث بالفعل، وأضاف أنه إلنه فهم أن اإوقال السيد غوكو . االستبيان                          
 .حبث هذا املوضوعرمبا ميكن رغم ذلك االستفادة منها لدى متابعة 

 من تقريره العناصر املكونة لتعريف دقيق للفعل االنفرادي ٣٦ىل إ ٣٠  ُ                         وي بسط املقرر اخلاص يف الفقرات  -٤
 ١مشروع املادة والتعريف الذي يقترحه يف . ىل اتفاق هنائي يف هذا الصدد إ بالوصول                       ًالصادر عن الدول، مناديا 

التعبري عن "ىل إويشار فيه، على وجه التحديد، . ٣١نة يف الفقرة    ّ املبي  جيد الصياغة ويتضمن مجيع العناصر اجلديد
ويرى السيد غوكو أن ذلك يعين أنه ". رادة الدولة بصورة ال لبس فيها، وأن يصدر بقصد إحداث آثار قانونيةإ

توقعه من فهذا هو ما ينبغي .                             ً حبصافة وبتروي وأن يكون حمسوبا                       ًعالن جيد اإلعداد ومدروسا إلجيب أن يكون ا
 أو تنازل أو اعتراضوال ريب يف أن أي . عالن صادر من رئيس الدولةإجانب دولة ذات سيادة، وباألخص من 

ذا إإال أنه ميكن التساؤل عما .  وجيب أن تكون كذلك                                                  ًوعد أو اعتراف ومجيع األفعال من هذا النوع مقصودة متاما 
ذا كان ينبغي أال يتضمن هذا التعريف إال إ الفعل، أم عالنات االنفرادية مقصورة على هذا النوع منإلكانت ا

،                                     ًعالنات اليت تصاغ بأسلوب رمبا يكون ناقصا إل، مع استبعاد األفعال أو ا                            ًعالنات اليت تصوغها الدولة طوعا إلا
ذا كان ينبغي هلذه اآلثار أن تكون قانونية أم إ التساؤل عما          ًوميكن أيضا . وإن كانت بغرض إحداث نتائج
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ّ  املعد خطبهمن ععالنات تبتعد إ    ُ                        ما ي صدر رؤساء الدول عالنية      ًوكثريا . سياسية والشخصيات العامة .       ًة سلفا     
ذاعة أو أن يشهد على شاشات إلمعرضة للفخاخ اليت تنصبها هلم وسائط اإلعالم، وال يندر أن يستمع املرء يف ا

عن سحب اجلنود أو يعرضون تنازالت  رؤساء الدول وهم يوجهون هتديدات بالغزو أو يتحدثون ةأجهزة التلفز
ىل أن استكشفت فيها إ، إذ مل يهتم أحد هبا                                        ًويف هذا الصدد، يعد مثال جزر سرباتلي صارخا . بل يوجهون مطالب

ومنذ ذلك الوقت تطالب مخسة بلدان على األقل مبلكية هذه اجلزر، بل وصل هبا .  وفرية من البترولخمزونات
، إال أنه                       ُ          ًعالنات انفرادية ويف أهنا ت حدث آثارا إلوال ريب يف أن هذه ا.  منافسيهاىلإىل توجيه هتديدات إاألمر 

فكما أفادت بوضوح . ذا كانت للمطالبات والتهديدات آثار قانونية مبعىن التعريف املقترحإميكن التساؤل عما 
خمالفة للقواعد العامة للقانون حدى الدول اليت أجابت على االستبيان، ال جيوز أن تكون آثار األفعال االنفرادية إ

طار مسألة بطالن األفعال االنفرادية، إوتعاجل هذه النقطة يف . ولكن القانون الدويل ال يقبل التهديدات. الدويل
ىل التفكري يف آثار الفعل االنفرادي، أال وهو إومثة مثال آخر يدعو .  من التقرير١٥٠ و١٤٩الواردة يف الفقرتني 
يبيكني حىت و، والذي ال يزال صداه يدوي يف آذان االنفصاليني الك)٥("!يبيك حرةوحيا كلت "قول الرئيس ديغول

 .بعد مرور كل هذه السنوات

نه يتفق مع رأي املقرر اخلاص بأنه يصعب تصنيف األفعال يف فئات إوفيما يتعلق بالنية، قال السيد غوكو  -٥
فال شك يف أن نية الدولة الصادر عنها الفعل . ثار قانونيةذا كانت سياسية حمصنة، أي دون آإخمتلفة وحتديد ما 

 يتوقف االلتزام بفعل انفرادي على األفعال ،ففي هناية األمر. حتديدهامعيار حاسم، ولكن السؤال هو كيف ميكن 
كثر  اليت ي- التجارب النووية يتفاستنتجت حمكمة العدل الدولية يف أحكامها الصادرة يف قضي. املثبتة وتقديرها

جراء جتارب نووية يف إعالن الصادر عنها بأهنا كانت تعتزم وقف إل با                           ً أن فرنسا كانت ملزمة قانونا -ذكرها 
ىل إإال أن األمر احتاج . ، وهو ما جتلت منه نية فرنسا بااللتزام به                                        ًاجلو، وذلك من واقع أن هذا االعالن كان علنيا 
   ّ  وسل م . رى وجب أن ترفع استراليا ونيوزيلندا دعوى أمام القضاءقرار من حمكمة لتحديد هذه النية، أي بعبارة أخ
 يت السالفتنيففي القضي.  انفرادية دون أن تدرك عواقب نياهتا                       ُ                ًالسيد غوكو بأنه ميكن أن ت صدر الدول أفعاال 

وية        ُ                                                                                      الذكر، ت الحظ مؤشرات معينة تدل على أن الرئيس ميتران مل يكن يعتزم حقيقة أن يأمر بوقف التجارب النو
ويف الواقع تظل . نكارإلر عن التزام أو تعهد هي أهنا قابلة للتعديل بل وحىت ل            ّ عالنات اليت تعب إلفمشكلة ا.     ًفورا 

 .طبيعتها االلزامية غري مؤكدة، ومن هنا يأيت رفض الدولة املقصودة االهتمام هبا جبدية

هم أن املف.  من التقرير٧٩ و٧٨ ، الوارد شرحها يف الفقرتني"     ًعلنيا "والحظ السيد غوكو حذف كلمة  -٦
وعلى كل حال، ال ميكن إال ". العالنية" ملعىن كلمة                       ًعالن، وهو ما يراه مقابال إلتكون الدولة األخرى على علم با

 من التعريف، حيث تستخدم                 ًويستتبع ذلك أيضا .                                                      ًوأن يكون كل ما يعلنه أحد رؤساء الدول أو احلكومات علنيا 
عالنات إأن النية الكامنة فيها هي اعتبار األفعال االنفرادية مبثابة " رادة بصورة ال لبس فيهاإلالتعبري عن ا"العبارة 

ورمبا تكون احلالة الوحيدة اليت جيوز فيها إلحدى الدول .                                                 ًرمسية، قد يلزم يف الواقع العملي أن تكون مصاغة خطيا 
غري أن تقنيات االتصاالت . داوة الناشئة غري خطي هي أوضاع الرتاع أو الع    ًعالنا إىل دولة أخرى إأن توجه 

                                                        

 .١٤املرجع نفسه، احلاشية  )٥(



 

-290- 

، فلم يعد هناك أي معىن للتمييز بني ما هو خطي      ً فورا              ًعالن شفوي خطيا إ                       ُ        احلديثة تطورت اليوم حبيث ي سجل كل 
 .وما هو شفوي

، "اآلثار القانونية"، و"الفعل"زاء استخدام عبارات إن ليس لديه اعتراض قوي إوقال السيد غوكو  -٧
 على القيام قدرة الدول(  اجلديد٢املادة مشروع ويف ". الفعل االنفرادي اليت ال لبس فيها"، وطبيعة "ةاالستقاللي"و

ن املناقشة املتعلقة بالسكوت، الواردة يف الفقرة إوقال ". الصالحية"ضافة كلمة إمكانية إ، اقترح )بأفعال انفرادية
 لالعتراف يف ميدان قانون                   ًميكن أن يكون مساويا ال أنه جيدر مالحظة أن السكوت إ، جديرة باالهتمام، ١٢٦

 ما تؤكده خبصوص فعل صادر عن                                 ًحدى الدول دولة أخرى بأن تثبت خطأ إذا حتدت إففي حالة نزاع، . ثباتإلا
أما عن املادة املتعلقة .  على قبول ضمين                  ً يكون سكوهتا منطويا ،الدولة األخرى وظلت الدولة األخرى ساكتة

فالفعل االنفرادي يف الواقع ". لغاء الفعل االنفراديإقابلية "نفرادية، فهو يفضل أن يكون عنواهنا ببطالن األفعال اال
ن كان لنفس الدواعي اليت يستتبعها إلغاؤه أكثر سهولة، وإأكثر مرونة من املعاهدة، ولذلك ينبغي أن يكون 

 .بطالنال

جابات إاملقترحة وكذلك اجلديدة د اخلمسة حالة مشاريع املواإوأعرب السيد غوكو عن رأيه بأنه ميكن  -٨
 .معانإلىل جلنة الصياغة أو فريق العمل للنظر فيها مبزيد من اإ على االستبيان احلكومات

 على       ً واضحا                                                          ًشكر املقرر اخلاص على تقريره الثالث، الذي رأى أنه يشكل تقدما كونوميدس إيالسيد  -٩
ن أمهية دراسة هذه املسألة إ                                ًات العامة على هذا التقرير، قائال بداء بعض املالحظإوبدأ ب. التقرير السابق له

فالفعل االنفرادي الصادر عن الدولة باملعىن املقصود يف املشروع يوجد يف املمارسة الدولية بل ويشكل . واضحة
يف الواقع، و.  من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ال تذكره٣٨أحد مصادر القانون الدويل، رغم أن املادة 

ال أنه ال ميكن أن إ والتزامات ذات طابع غري موضوعي،                                               ًميكن هلذا املصدر يف ظروف معينة أن يوجد للدول حقوقا 
، فال تستطيع الدول أن تشترع من                           ً دولية قابلة لالنطباق عموما قواعد، أي         ً موضوعيا                         ًيوجد من حيث املبدأ قانونا 

 ألن الدساتري الوطنية والقوانني                         ًوع تصعب معاجلته، وذلك أوال نكار أن هذا املوضإوال ميكن . طريق أحادي
الداخلية بصفة عامة ال تتناول أو ال تكاد تتناول األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول اليت ميكن أن تلزمها على 

. لدول الداخلياطار قانون إ يف                                         ً، األعراف والقواعد العرفية اليت تعاجل عموما                           ًالصعيد الدويل، على خالف، مثال 
ال القليل إففي الواقع ال يوجد . والسبب الثاين هو أن املمارسة الدولية فيما يتعلق هبذه األفعال ليست وافرة باملرة

نه إوقال .  لدول أخرى مع حتملها هي االلتزامات املقابلة هلذه احلقوق                                    ًمن األفعال اليت متنح الدول مبوجبها حقوقا 
ي مزودة بقدر ضئيل من اآلالت والتوجيهات، أن تقنن القواعد يف هذا امليدان الذي  على اللجنة، وه  ًذا إيتوجب 

ال القليل، وهذا بغرض حتقيق هدف مزدوج هو محاية الدول أنفسها من تصرفاهتا اخلاصة، وذلك بأن إ  ُ         ال ي علم عنه 
 على الصعيد الدويل، تلزمهان  من القواعد املتعلقة باألفعال االنفرادية اليت ميكن أمترابطةُ                 ت طرح عليها جمموعة 

 .طالق القواعد اجلوهرية هلذا املصدر اجلديد للقانونإوخدمة مصلحة اجملتمع الدويل ب

وتناولت املالحظة العامة الثانية اليت أبداها السيد ايكونوميدس العالقة بني األفعال االنفرادية الصادرة عن  -١٠
ن مل إف. ه العالقة جلية، وهو ما أوضحه املقرر اخلاص بشكل بليغن هذإوقال . ١٩٦٩لعام الدول واتفاقية فيينا 
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 القانون مبوجب هلا وامللزمةتفاقية قائمة، ما كان من املستطاع تقنني األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول التكن ا
كذلك أفعال املنظمات  الطريق أمام تقنني األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول و          ًتفاقية حقا الفقد فتحت ا. الدويل
فيجب استخدام هذه االتفاقية بطريقة رشيدة وبقدر . ولكنه ينبغي جتنب تكرار حلول االتفاقية بعينها. الدولية

 صفات أحد األفعال االنفرادية امللزمة صفات الفعل                      ًحياء، حيثما تصادف متاما إلكبري من احلذر كمصدر ل
 بدراسة الفعل االنفرادي الصادر عن الدولة صوب               ًد االقتضاء بدءا بعبارة أخرى، ينبغي االجتاه عن و.التعاهدي
 .جراء العكسيإلتفاقية، ال اتباع االحلول ا

غالق احلكمي والسكوت، إلنه كان يفضل أن يتضمن املشروع اإيكونوميدس إ، قال السيد       ًوثالثا  -١١
ال أنه يستطيع يف إ .لى الصعيد الدويلحداث آثار قانونية عإبصفتهما من التصرفات االنفرادية للدول الكفيلة ب

 . للنظر فيها يف وقت الحق                                       ًالوقت احلايل أن يقبل ترك هذه املسألة جانبا 

، وهو أن هناك ١ فيما يتعلق باملادة ، فأعرب عن رأيه اجلديدة ع املواد يراىل مشإ مث انتقل السيد ايكونوميدس  -١٢
نشاء حقوق إرادة الدولة يف أن تلتزم من خالل هذا الفعل بإ،  ًال أو. ثالثة عناصر أساسية يف تعريف الفعل االنفرادي 

            ً وغامض نوعا                                                                            ًنه يفضل أن يتحدث عن حقوق والتزامات ال عن آثار قانونية، وهو مفهوم أكثر اتساعا إوقال . والتزامات
 مبا فيهاقانون الدويل،  مبصادر أخرى لل                      ًأي أن الفعل ليس مشروطا للفعل " غري املرتبط"طابع املستقل أو ال ،      ًوثانيا . ما

 هو االقتصار على - واألسهل واألضمن دون شك -فاألفضل يف الواقع . القائمة العرفية  القواعداملعاهدات الدولية أو  
 املشروع مجيع األفعال االنفرادية األخرى الصادرة عن نطاق من السعي اىل أن تستبعد من                        ًطبيعة الفعل املستقلة بدال 

 اجلهات املقصودة والعنصر األساسي الثالث هو.  يف الواقع مشروع املواد، وهي عديدة ومتنوعة للغاية    الدول، اليت ال هتم
ذا كان ميكن للمجتمع إويتعني هنا بالتحديد التساؤل عما .  أخرى أو منظمات دولية                            ًبالفعل، واليت ميكن أن تكون دوال 

ورأى . در عن دولة واحدة أو عدة دول أو مجيع الدول  أن يستفيد من قانون ينبع من فعل انفرادي صا             ًالدويل عموما 
اجللسة  (ح السيد بيليه ان بوسعه أن يقبل اقترإكما قال . جيابإلجابة عن هذا السؤال باإلالسيد ايكونوميدس أنه جيب ا

وقال . ة، على غرار املعاهدت الدوليوأن حيكمه هذا األخريللقانون الدويل جيب أن خيضع الفعل االنفرادي بأن ) ٢٦٢٩
السيد كانديويت وغريمها من األعضاء على عدم معاجلة العناصر ذات الطابع  ويا سكاساثردوإي مع السيد             ًنه يتفق أيضا إ

. فيمكن أن ترد هذه العناصر يف اجلزء اخلاص بشروط صالحية الفعل الدويل . الذي ال لبس فيه للفعل وعالنيته يف التعريف
 التعريف ه مل يتم التشديد على استقاللية الفعل االنفرادي بشكل كاف يف  نوميدس أنيكوإومن ناحية أخرى، رأى السيد 

 والتزامات على                                            ً للتمييز بني األفعال االنفرادية اليت تنشئ حقوقا  ًا  حامس ًا  عنصراهيراجلديد، بينما  ١املادة مشروع الوارد يف 
 .الصعيد الدويل واألفعال االنفرادية األخرى الصادرة عن الدول

ويرى السيد . ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٦احلكم الوارد يف املادة اجلديد يعكس  ٢املادة مشروع و -١٣
: على النحو التايلاجلديد  ١املادة مشروع من       ً منطقيا  يكونوميدس أنه ينبغي استكمال هذا احلكم الذي ينبع إ
 ". والتزامات على الصعيد الدويلنشاء حقوقإللكل دولة القدرة على القيام بأفعال انفرادية قابلة "
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األشخاص املؤهلون للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن (اجلديد  ٣املادة مشروع  من ١ الفقرة توحظي -١٤
ال أنه رأى أنه يستحسن أن يصاغ هذا احلكم بأسلوب أكثر قوة وصراحة، إيكونوميدس، إبرضا السيد ) الدول

 ]... [يعترب"نه ينبغي على األقل االستعاضة عن العبارة إوقال .  تشيفوندا-على النحو الذي اقترحه السيد بامبو 
ويرى .  ال مكان هلا يف هذا احلكم٢الواردة يف الفقرة " الدول املعنية"كما يرى أن العبارة ". ممثلون"بكلمة " ممثلني

 : يف الواقع أنه ميكن صوغ هذه الفقرة على النحو التايل

ذا ثبت على أساس ممارسة هذه الدولة إلقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة  ل               ًيعترب الشخص مؤهال "  
 ". ألن يتصرف بامسها                                                  ًوالظروف اليت مت فيها هذا الفعل أن هذا الشخص كان مؤهال 

التأكيد الالحق لفعل صادر (اجلديد  ٤املادة على مشروع  ليس لديه أي اعتراض هيكونوميدس إنإوقال السيد  -١٥
 لالقتراح احلكيم الذي         ً، وفقا ٣ من املادة  ٣صبح الفقرة يي ميكن يف حقيقة األمر أن   ذال) ري مؤهل لذلك عن شخص غ

 .  تشيفوندا-قدمه السيد بامبو 

يكونوميدس أهنا جاءت قبل األوان إ، رأى السيد )بطالن األفعال االنفرادية( ٥املادة مشروع أما عن  -١٦
 بعد                                                        ًكم بعد صوغ األحكام اخلاصة بصالحية األفعال االنفرادية، وخصوصا ينبغي النظر يف هذا احلف. بعض الشيء

 بأسباب البطالن،       ً وثيقا                                      ًويف الواقع، ترتبط شروط الصالحية ارتباطا . لغاء الفعل االنفراديإصوغ املادة اخلاصة ب
ىل هذه الوسيلة إن تلجأ لغاء، يكون من مصلحة الدولة أإل ل                          ًذا كان الفعل االنفرادي قابال إكما أنه من الواضح أنه 

 أسباب البطالن باألفعال االنفرادية غري                              ًوعلى ذلك ينبغي أن تتعلق أساسا .  بسبب للبطالناالحتجاج من    ًبدال 
 .زاء كيان آخرإلغاء، أي األفعال اليت تربط الدولة الصادر عنها الفعل إلالقابلة ل

 .ىل جلنة الصياغةاجلديدة هذه إاملواد مشاريع ة حالإنه ال يعترض على إيكونوميدس إلسيد ا قال      ًوأخريا  -١٧

املمتاز الذي يأخذ يف االعتبار يف آن واحد تعليقات الثالث  ه هنأ املقرر اخلاص على تقريرالسيد كاتيكا -١٨
ويظهر من إجابات . ىل اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامةإأعضاء اللجنة واملالحظات اليت وجهتها احلكومات 

ختالف كبري يف ادراجها يف التقرير، إستبيان، اليت وردت لألسف يف وقت متأخر حال دون المات على ااحلكو
زاء أنواع األفعال اليت إمكانية سن قواعد عامة قابلة لالنطباق على مجيع األفعال االنفرادية وإزاء إوجهات النظر 

 .ميكن أن تشملها تلك القواعد

ىل إاملوضوع بوضوح والوصول نطاق  توجه اجملتمع الدويل من خالل حتديد فيتعني من مث على اللجنة أن -١٩
الذي ينظر " املعتدل"الذي ينادي بتقنني مجيع أنواع األفعال االنفرادية والنهج " املتطرف"حل وسط بني النهج 

 .كل على حدة" األفعال اليت تنشئ التزامات"مبقتضاه يف خمتلف 

ىل حجج الذين يرون أنه ميكن إ يف الرأي، فقد ضم صوته           ً كان خمالفا ا إنه بعدماكوقال السيد كاتي ٢٠
ّ ، حىت إن رأى البعض أن ذلك يعين تفو ١٩٦٩لعام ىل اتفاقية فيينا إاالستغناء عن الرجوع يف هذا الصدد  ق نظام                                
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 بوحي من  يكون                      ً اجلديد وأن ال يدرج حكما ١ملادة اوقد قرر املقرر اخلاص االبتعاد عن ذلك يف مشروع . فيينا
 . بذلك بوضوح الفارق بني األفعال االنفرادية واملعاهدات            ًتفاقية، حمددا ال من ا٣املادة 

وفيما يتعلق بتعريف األفعال االنفرادية، رأى السيد كاتيكا أنه ينبغي هلا أن تشمل مجيع األفعال االنفرادية  -٢١
ومن ناحية أخرى، يعتقد أنه ال ).  سواءأي شفوية أو خطية على حد(الصادرة عن الدولة، يف أي شكل كانت 

.                                 ًرادة، إذ قد يصعب تقدير ذلك عمليا إلعن ا" ال لبس فيه"ذا كان جيب أن يتعلق األمر بتعبري إيلزم حتديد ما 
ً ال ابتداء إة ني قانو                                    ً، الذي يفهم منه أن الفعل ال حيدث آثارا  اجلديد١املادة األخرية من مشروع ورأى أن اجلملة   من        

كان غري ) أي دولة أو عدة دول أو منظمة دولية أو عدة منظمات دولية" (املقصودة"اليت تعلم به اجلهة اللحظة 
عطاء صاحب الفعل االنفرادي ميزة على اجلهة املقصودة اليت ال ميكن أن تكون إىل إذ يؤدي إموفق هو اآلخر، 

 .على علم إال بعد فوات األوان

 الفقرة         ً، وخصوصا  اجلديد٣املادة مشروع أما نص .  اجلديد٢املادة روع مشنه مل ير أية مشكلة يف إوقال  -٢٢
لتمثيل الدول يف ىل اتفاقية فيينا إىل املمارسة الدبلوماسية وإذا أشري إف. ، فرمبا تكون تقييدية أكثر مما ينبغي٢

ة، يتضح أن بعض مبعوثي  من هذه االتفاقي١٢ املادة         ً، وخصوصا عالقاهتا مع املنظمات الدولية ذات الطابع العاملي
 .صدار أفعال انفرادية باسم الدولة اليت ميثلوهناإل، يف خمتلف اختصاصاهتم،                  ًالدول مؤهلون ضمنا 

ذا كانت األفعال إ من التقرير مسألة معرفة ما ١٠٤ و١٠٣ن املقرر اخلاص يثري يف الفقرتني إوقال  -٢٣
عالن تربعات طوعية جيب إلحدى الدول مبناسبة مؤمتر إن  الصادرة ع- أي التعهدات يف هذه احلالة -االنفرادية 

فمن الناحية النظرية، ينبغي أن تعترب . عالنإل الدولة صاحبة ا            ً تلزم قانونا                                   ًاعتبارها جمرد أفعال سياسية أم أفعاال 
  أوجد توقعات عند اجلهات                                  ً، ألنه يفترض أهنا أصدرت حبسن نية وعدا                  ًعالن ملتزمة قانونا إلالدولة صاحبة ا

وتفيض .  ما ال يستوىف                                                    ً يظهر من الواقع العملي أن هذا النوع من التعهدات كثريا ،ولكن لألسف. املقصودة
ولذلك جيدر باملقرر اخلاص أن يعترب هذه . سجالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية بأمثلة على ذلك

 .ونية قان          ً حتدث آثارا                     ًعالنات سياسية ال أفعاال إعالنات مبثابة إلا

ذا كان ميكن للدولة بالتزام السكوت إأما عن مسألة معرفة ما . مقبولاجلديد  ٤املادة مشروع ورأى أن  -٢٤
 من التقرير إنه قد ١٢٩ عندما قال يف الفقرة                              ً، فكان املقرر اخلاص على حق متاما          ً انفراديا                     ًأن تصدر يف الواقع فعال 

وإن كان جيدر توخي مفاهيم مثل الرضا أو . رحه بالتزام السكوتيستحيل بالنسبة للدولة أن تعد بشيء ما أو تقت
 .غالق احلكمي، فال مكان حلكم عن السكوت واألفعال االنفرادية يف مشروع املوادإل أو التخلي أو ااالعتراض

. ١٩٦٩لعام  اخلامس من اتفاقية فيينا الباب من ٢ الفرع مباشرة من ىمستوح اجلديد ٥املادة مشروع و -٢٥
. من هذه املادة، ضمن أسباب البطالن، خمالفة الفعل االنفرادي لقرار اختذه جملس األمن) ز(الفرعية ص الفقرة فتن

ذا كان يستحسن حذف هذا إ، تساءل السيد كاتيكا ما )٢٦٢٩اجللسة  (وعلى ضوء تعليقات السيد لوكاشوك
 .احلكم وتناول هذه املسألة يف التعليق
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 خمالفة لقواعد                                                            ًتيكا بأن التجربة تثبت أن األفعال االنفرادية اليت تبدو استنتاجا     ّ          ، ذك ر السيد كا      ًوختاما  -٢٦
مذهب " ذكر ، على سبيل املثال،فيمكن. القانون الدويل الساري قد أسهمت بالفعل يف تطوير هذا القانون

ئية للمعاهدات الثنائية  نرييري، والذي يقضي برفض اخلالفة التلقا السابق، الذي أطلقه الرئيس الترتاين)٦("نرييري
               ُ              يف بداية األمر أ خذ يف االعتبار       ً شديدا                             ًوهذا املذهب الذي واجه انتقادا . اليت أبرمتها السلطة االستعمارية السالفة

 املشار إليها فيما بعد ( من الباب الثالث من اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات٣يف هناية األمر يف الفرع 
 .")١٩٧٨ا لعام اتفاقية فيين"ب

فقد :               ً        قد تبدو أحيانا  مستحيلةنه باشر مهمة عسرية إ أثىن على املقرر اخلاص الذي قال عنه السيد هافنر -٢٧
، أنه ال ميكن صوغ قواعد عامة تنطبق على مجيع األفعال )اجللسة نفسها (رأى بعض األعضاء، مثل السيد سيما

نه أ             ًنه يرى شخصيا إوقال . ه، أن هذا التقنني يقابل حاجة حقيقيةاالنفرادية، بينما أكد آخرون، مثل السيد بيلي
وقال . ذا ثبت يف هناية األمر أن التقنني مستحيلإىل ذلك على األقل، حىت إينبغي للجنة القانون الدويل أن تسعى 

وضع فيه ن املقرر اخلاص مل يستطع أن يأخذ يف االعتبار تعليقات احلكومات اليت مل تصله قبل الوقت الذي إ
ذا كانت تريد أن تكون مشاريع إجاباهتا على االستبيان إتقريره، إال أنه جيب على اللجنة اآلن أن تعمل على ضوء 
 من                        ً، يف رأيه، أن تعطي مزيدا               ًوجيب عليها أيضا .      ً مهمال                                                 ًاملواد اليت سوف تصاغ مقبولة للدول وأن ال تظل قانونا 

 قال السيد هافنر إنه يسمح لنفسه بتصويب خطأ بسيط من جانب املقرر ويف هذا الصدد،. االعتبار ملمارسة الدول
ىل إنشاء حالة من احلياد الدائم بواسطة فعل انفرادي، إذ حيتاج األمر إفال ميكن .  من التقرير٥٣اخلاص يف الفقرة 

اجلانب بكل  أحادي                                ًعالن احلياد الصادر يف وقت احلرب فعال إومن ناحية أخرى، يكون . فعل ثنائي كحد أدىن
إىل اإلعالن الصادر عن حكومة النمسا، واحلاشية اليت تشري . معاين الكلمة وال يتوقف على موافقة الدول احملاربة

خطارات املوجهة من احلكومة النمساوية إلفاملثال املذكور فيها ال يتعلق إال با.  ال عالقة هلا باحلياد،٥٣ الفقرة يف
غري أن هناك يف الواقع وفرة . إعادة إنشاء دولة النمسا املستقلة والدميقراطيةعاهدة ىل الدول األربع املوقعة على مإ

ر الرتاع حول إثعالنات الصادرة يف إلىل اإمن األمثلة على ذلك، وكان ميكن للمقرر اخلاص أن يشري على حنو جمد 
 .أو حرب اخلليج) جزر امللوين(جزر فولكالند 

خر، مالحظة أنه قد أشري يف حاشيتني يف اآلواحد تلو الاملواد مشاريع بل حبث ه يود، قإنوقال السيد هافنر  -٢٨
                                      ًوأعرب عن أمله يف أن تكون الترمجات عموما ". السيدة" عدد من أعضاء اللجنة بلقب إىلالنص الفرنسي للتقرير 

 .دقة     ً  تنبها  وأكثر 

 

                                                        

 :The Arusha Declaration of 1967 (J.K. Nyerere, Ujamaa: ١٩٦٧انظر إعالن أروشا لعام  )٦(

Essays on Socialism (London, Oxford University Press, 1968), p. 13). 
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اء فائدة إزاب عنه إلعر الذي سبق اه يتفق مع االرتيابإن، قال  اجلديد١املادة شروع وفيما يتعلق مب -٢٩
ذا اقتضي نفس الشيء فيما يتعلق باملعاهدات، لكان إف". بصورة ال لبس فيها"دة إلرااقتضاء أن يكون التعبري عن ا

طار تطبيق قانون املعاهدات، إال أن إمن " التباسات بناءة"من شأن ذلك استبعاد كل املعاهدات اليت تشتمل على 
. ١يضاح يف املادة إلولذلك يبدو أنه ال يلزم تضمني هذا ا.  يف الواقع العملي            ًك ال حيدث أبدا اجلميع يعرف أن ذل

ذلك أنه ال جيب حصر جمال انطباق هذه املادة، فيجب أن يكون من الواضح أن األفعال املقصودة هي وال يعين 
واألفعال االنفرادية متنوعة للغاية يف . اتحدى املعاهدإ تصدر باالرتباط ب                        ً مستقلة، وأهنا ليست أفعاال  انفراديةأفعال
مبوجب  أو حىت تعاهدي نظام جبونشاؤها مبإ والتزامات سبق      ًحقوقا " تطلق" فيمكن للدول، ببساطة، أن :الواقع

واقترح السيد هافنر . بنفسها االلتزامات اليت تعتزم االضطالع هبا" تشكل" أن               ًهنا تستطيع أيضا أ، إال عريفقانون 
 . الوقت احلايل بتناول األفعال اليت تندرج يف الفئة الثانيةاالكتفاء يف

، دون "آثار قانونية"حداث إأن الفعل االنفرادي يصدر بقصد اجلديد  ١املادة مشروع  يف          ًويرد أيضا  -٣٠
وكما أكد السيد بيليه، . ذا كانت هذه اآلثار سوف حتدث يف القانون الداخلي أم يف القانون الدويلإحتديد ما 

 .نبغي توضيح أن األفعال االنفرادية املقصودة خاضعة للقانون الدويلي

 formulateلعبارة نكليزية إل، الحظ السيد هافنر أنه رغم أن الترمجة ا اجلديد٢املادة شروع وفيما يتعلق مب -٣١

unilateral acts ل أن الفعوهو يرى .          ً انفراديا    ًفعال " يصوغ"سباين، ففي وسع أي شخص أن إلتقابل األصل ا
issueأكثر مالءمة، إال أن هذه مسألة ميكن أن تبت فيها جلنة الصياغة . 

 ما هي ١ يف املادة                  ً طاملا مل حيدد قطعيا اجلديد  ٣نه يتعذر عليه أن حيكم على مشروع املادة إوقال  -٣٢
اقتراح السيد إال أنه ال يستطيع أن يوافق على . األفعال اليت سوف تدخل يف نطاق انطباق مشروع املواد

". ونميثل" بالفعل ١الواردة يف الفقرة "  ممثلني]… [يعترب"ىل االستعاضة عن العبارة إيكونوميدس الذي يدعو إ
منا خيلق وجود كلمة إثارة مشاكل التعارض مع دساتري بلدان معينة وحسب، وإفليس من شأن ذلك احتمال 

 .دةقرينة قابلة للدحض يلزم وجودها يف هذه املا" يعترب"

ي وصفه السيد سيما تارة بأنه منجم للذهب وتارة أخرى بأنه حقل ألغام، ذ، ال اجلديد٥املادة مشروع و -٣٣
فأسباب البطالن املختلفة املذكورة فيه كان ينبغي تناوهلا يف مواد منفصلة . توي يف الواقع على أكثر مما يلزمحي

وهكذا، .  العواقب تكون خمتلفة يف كل مرة من املرات، ألن١٩٦٩ لعام مثلما سبق، وعن حق، يف اتفاقية فيينا
 عن بطالن األفعال االنفرادية اليت تتعارض مع قرارات جملس األمن مشاكل أكثر مما حتل )ز(الفرعية تثري الفقرة 

 يف ذلك، تغلب االلتزامات مبقتضى ميثاق األمم املتحدة على                                 ًفكما استذكر السيد سيما، وكان حمقا . منها
 االلتزامات                           ً ألحكام امليثاق يقصد به أيضا               ًن االلتزام وفقا أإال ). ١٠٣املادة (مات مبوجب إحدى املعاهدات االلتزا

وعالوة ). ال جملس األمن وحده(لزامية اليت تصدرها هيئات األمم املتحدة إلاملترتبة على القرارات أو املقررات ا
 حتديد ذلك                                          ًاملقررات أو القرارات ملزمة، حبيث ينبغي أيضا  ما ال تكون إال أجزاء معينة من هذه              ًعلى ذلك، كثريا 

 .باملثل
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ىل التمييز، فيما يتعلق بأسباب البطالن، بني إورأى السيد هافنر عالوة على ذلك أنه ليس هناك ما يدعو  -٣٤
الن بطالن عإ ينص على أنه جيوز ١٩٦٩لعام  فال يوجد أي حكم يف اتفاقية فيينا ؛األفعال االنفرادية واملعاهدات

ولذلك يرى، لكل هذه .  األمم املتحدةذا كانت متعارضة مع التزامات مبوجب أحكام ميثاقإحدى املعاهدات إ
 .ضروريةليست ) ز(الفرعية األسباب، أن الفقرة 

، أي التعارض مع قاعدة بالغة األمهية )ح(الفرعية ن سبب البطالن املنصوص عليه يف الفقرة إومضى يقول  -٣٥
، من دستور الدولة                                       ًفقد تأيت هذه القاعدة البالغة األمهية، مثال . د القانون الداخلي، يثري مشكلة هو اآلخرمن قواع

صدار أحد األفعال إ مبقتضى الدستور لدى                                       ًفهل يعين ذلك أن الدولة اليت ختالف التزاما . صاحبة الفعل االنفرادي
فرادي باطل؟ يعين ذلك منح األولية للقانون الداخلي، االنفرادية تستطيع أن تعلن فيما بعد أن هذا الفعل االن

 .              ًوذلك ليس مقبوال 

 مع التحفظات اليت أعرب عنها السيد لوكاشوك حيال استخدام أداة             ًنه يتفق أيضا إوقال السيد هافنر  -٣٦
 لالحتجاجهلة نه ينبغي التحديد بوضوح ما هي الدولة املؤإقال و. من اجلملة االستهاللية هلذه املادة ”A“التنكري 

مكانية مقصورة على الدولة صاحبة الفعل دون غريها، إلتكون هذه ايتطلب أن فاملنطق . ببطالن الفعل االنفرادي
 .وإال كان هناك خطر فتح باب على أشياء حنن يف غىن عنها

النفرادية قبل األفعال ا" إلغاء" على شروط                       ًيكونوميدس بالتركيز أوال إويف هذا السياق، ليس اقتراح السيد  -٣٧
 . ما سيتميز بأنه أفضل من الناحية العملية                                             ًىل مسألة البطالن عدمي اجلدارة، ألن هذا النهج غالبا إاالنتقال 

ليت اقترحها اجلديدة بالصيغة ا ٤ اىل ١ املواد  مشاريعويف ضوء كل هذه التعليقات، رأى السيد هافنر أن -٣٨
 .                    ًعادة التفكري فيه كليا إفيلزم اجلديد،  ٥املادة مشروع غة، أما ىل جلنة الصياإحالتها إاملقرر اخلاص ميكن 

 إذ يتجلى منه حرص ،حراز تقدم كبريإ رأى أن التقرير الثالث للمقرر اخلاص يدل على السيد كامتو -٣٩
 يف املقرر اخلاص على أن يأخذ يف االعتبار املداوالت اليت دارت يف اللجنة وكذلك اآلراء اليت أعربت عنها الدول

. ، إال أن ذلك ال يعين أنه ال ميكن تقنينه                                           ًواملوضوع معقد، وهو ما سبق قوله وترديده مرارا . اللجنة السادسة
فاملوضوع يتعلق بفئة من األفعال البالغة األمهية يف احلياة الدولية، وهي على األقل بنفس قدم املعاهدات، وتشكل 

له أن يستفيد من   املقرر اخلاص، الذي مل يتيسرحتثعلى اللجنة أن ويتعني .  للقانون الدويل املعاصر           ًمثلها مصدرا 
 على االستبيان لدى وضع تقريره، على أن يبذل املزيد من اجلهود اهتاجابيف إ احلكوماتاملالحظات املقدمة من 

حبيث كانت        ً متسعا                                         ًأما والوضع كذلك، فقد اتبع املقرر اخلاص هنجا . للتحقق من املمارسة املتبعة يف هذا الصدد
لديه رؤية شاملة لألفعال املعنية يف جمموعها، وهذا النهج مالئم من حيث أنه يسمح له بالتايل أن يضبط موضوعه 

واالقتراحات اليت قدمت هنا وهناك، مبا يف ذلك اىل اللجنة .  األفعال االنفراديةنطاقوأن حيدد على حنو دقيق 
 على أنواع معينة من األفعال، مثل الوعد واالعتراف، مقيدة   ًرا السادسة، اليت من شأهنا أن جتعل البحث مقصو

 . من األفعال االنفرادية الصادرة عن الدول     ً كبريا      ً جزءا                      ًقرارها سوف يترك جانبا إن إأكثر مما يلزم حيث 
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مع قانون وفيما يتعلق باملسائل املبدئية اليت حبثها املقرر اخلاص، جيب بطبيعة األمر جتنب أية مماثلة مبالغة  -٤٠
                                    ًغالق احلكمي، فهو ال يشكل يف حد ذاته فعال إلأما عن ا.  لالرتباك     ً حمتمال                            ًاملعاهدات، إذ يشكل ذلك مصدرا 

طار آثار األفعال إ قانونية، فيشارك السيد كامتو رأي السيد بيليه بأنه ينبغي حبثه يف           ً حيدث آثارا        ً بل فعال        ًقانونيا 
 .االنفرادية

ثار على وجه التحديد، جيدر التعمق يف دراستها وال ميكن ذلك دون حبث موقف وفيما يتعلق هبذه اآل -٤١
، يف حاالت معينة، ميكن أن     ًفأوال . بداء ملحوظتني يف هذا الصددإويلزم . اجلهات اليت يقصدها الفعل أو رد فعلها

 أنه من وقت تالقي ومن املنطقي، وتؤكد املمارسة ذلك،.  التفاق دويل      ًأساسيا                           ًيصبح الفعل االنفرادي عنصرا 
رادتني يعرب عنهما يف آن واحد أو بالتتابع، سواء كان ذلك يف وثيقة وحيدة أو يف وثائق منفصلة، يكون املرء إ

وينبغي للمقرر اخلاص أن يبحث املسألة لكي يعني على حنو . ١٩٦٩لعام بصدد اتفاق دويل مبعىن اتفاقية فيينا 
وال ". التعاهدية" األفعال االنفرادية حبصر املعىن مقابل األفعال االنفرادية أفضل ما هي األفعال اليت تندرج يف فئة

 . ملشروع مادة وميكن معاجلتها يف التعليق                                       ًيلزم بالضرورة أن تكون هذه املسألة موضوعا 

فيمكن يف الواقع للسكوت أن .                                   ً مقتنع بأنه جيب استبعاد السكوت فورا غرينه إ، قال السيد كامتو       ًوثانيا  -٤٢
 ميكن يف حاالت معينة أن       ً ضمنيا                       ًفالسكوت عندما يكون رضا . ، ويقبل الفقه ذلك       ً حقيقيا         ً قانونيا        ًشكل فعال ي

نشاء إيسمح للفعل االنفرادي األصلي أن حيدث كل آثاره القانونية، وعلى األخص عندما يستهدف هذا الفعل 
ن تعرب عن رضاها بالسكوت، حىت إن كان وتستطيع الدولة يف حاالت معينة أ. التزامات على دولة أو عدة دول

شروع وفيما يتعلق مب .ومهما يكن، جيدر حبث مسألة السكوت. جيب أن يكون القبول صرحيا يف قانون املعاهدات
تعبري ك التعريف التقليدي للفعل القانوين االنفرادي، اإلبقاء علىنه كان يفضل إ، قال السيد كامتو اجلديد ١املادة 
 من        ً، معادال ١يعد ذكر القصد، كما فعله املقرر اخلاص يف مشروع املادة و. ف إحداث آثار قانونيةدهبرادة إلعن ا

رادة، وإن كان هناك تعبري عن إلالتعبري عن اال ميكن فصله عن ىل حشو ال لزوم له، فالقصد إالناحية القانونية 
، اليت سبق أن انتقدها عدد من أعضاء "بس فيهال ال"أما العبارة . ال بد وأن يكون هناك تعبري عن القصدف ،رادةإلا

 من ٧٦ و٧٣اللجنة، فرييد املقرر اخلاص أن يعرب بواسطة هذه العبارة عن التصورات اليت يبسطها يف الفقرتني 
ويرى السيد كامتو أن املسألة تتعلق بعنصر من التقدير يرجع . تقريره، أي التصورات املتعلقة بالوضوح واليقني

فريى أن الفكرة اليت جيب التشديد عليها هي .  سلطة القاضي وال مكان له يف تعريف الفعل االنفراديىلإ        ًتقليديا 
وأن تعلم به تلك الدولة أو تلك املنظمة "، ١وأما عن اجلملة األخرية يف املادة . ضرورة دقة الفعل االنفرادي

ملسألة تتعلق باألحرى بشرط لصالحية الفعل يكونوميدس أن اإ، فيتفق السيد كامتو يف الرأي مع السيد "الدولية
يكونوميدس بأن يوضع حكم مستقل عن شروط صالحية الفعل إوأيد من ناحية أخرى اقتراح السيد . االنفرادي

 .االنفرادي يسبق احلكم اخلاص ببطالن الفعل االنفرادي

عالنات السياسية واألفعال إلبني ا              ّ   ن املقرر اخلاص مي ز إ، قال     ًأيضا اجلديد  ١املادة شروع وفيما يتعلق مب -٤٣
وقال السيد كامتو يف هذا الصدد إنه ال يرى بكل وضوح ما هو . حداث آثار قانونيةإاالنفرادية اليت تستهدف 
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 بعملية تفاوضل يتعلق األمر مبعيار رمسي، أم مبعيار يتعلق مبضمون الفعل وميكن ربطه هف. معيار التمييز

(negotium)  جراء حتليل إأفعال معينة واضحة من شكلها، فال ميكن حتديد طبيعة غريها إال ب؟ وإن كانت طبيعة
ومما يؤسف له يف هذا الصدد أن املقرر اخلاص مل يشدد مبا فيه الكفاية على فكرة السياق هذه، واليت . ملضموهنا

قطر ائل اإلقليمية بني وتسوية املس تعيني احلدود البحرية، حمكمة العدل الدولية يف قضية          ًليها، مثال إاستندت 
 بنفس               ً أن يكون قاطعا                  ًفيمكن للسياق أيضا .       ً دوليا                               ًىل أن البيان املشترك يشكل اتفاقا إ، حيث انتهت والبحرين

 .القدر فيما يتعلق بطبيعة الفعل االنفرادي

اجلديد  ٣املادة مشروع ، إال أنه يرى أن  اجلديد٢املادة مشروع زاء إومل جيد السيد كامتو أية مشكلة  -٤٤
قليم الدولة، أي إفقد استشهد املقرر اخلاص عن حق مبثال تشريع داخلي له آثار خارج . بداء مالحظةإستدعي ي

قليم الدولة، إمهال هذه األفعال الداخلية اليت تتجاوز آثارها حدود إوسأل إن كان ميكن . )٧(تونريب -قانون هلمز
بار أهنا تدخل يف نطاق البحث، رمبا وجب تنقيح مشروع املادة ذا وجب اعتإجياب، ألي أسباب؟ أما إلويف حالة ا

 فهناك شك فيما ؛"األشخاص املؤهلون للقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدول"ىل إ، الربملان               ً حبيث يضاف، مثال ٣
 . احلالية من مشروع املادة تشمل هذه الفئة من أصحاب األفعال االنفرادية٢ذا كانت الفقرة إ

ميكن أن اجلديد  ٥املادة مشروع ستدعي أي مالحظة معينة، إال أن يال اجلديد  ٤املادة مشروع  أن ورأى -٤٥
 .كون موضوع دراسة متعمقة طاملا مل تبحث بعد شروط صالحية الفعل االنفراديي

 .ىل جلنة الصياغةاجلديدة إ ٤ىل إ ١املواد مشاريع حالة إ، رأى السيد كامتو أنه ميكن       ًوختاما  -٤٦

قليم الدولة اليت إ خارج حدود                                                ًن مشكلة األفعال االنفرادية الداخلية اليت حتدث آثارا إ قال السيد بيليه -٤٧
قانون ، فيما يتعلق ب   ّ      وذك ر بأنه. طالق يف الوقت الراهنإلأثارها السيد كامتو مشكلة مهمة للغاية ومل حتل على ا

ميدان القانون يدخل يف  يقصد يف هذه احلالة أن ن كونغرس الواليات املتحدة مل، فهو يعتقد أنوتريب -هلمز
 . جيب أن تكون حمكومة بالقانون الدويل،طار البحثإكي تدخل األفعال االنفرادية يف ويعترب أنه . الدويل

 مع السيد كامتو حول             ًنه خيتلف كليا إأما عن فكرة ذكر ضرورة دقة األفعال االنفرادية، قال السيد بيليه  -٤٨
يمكن أن تكون االلتزامات دقيقة أو غري دقيقة، وهذا ال حيول دون كوهنا التزامات، وينطبق ذلك ف. هذه النقطة
دخال مفهوم الدقة يف إنه يرى أن إوقال . األفعال االنفرادية الصادرة عن الدولااللتزامات اليت حتدثها باملثل على 

 . األعمالحصيلة على                  ًالتعريف يشكل خطرا 

نه يف حاالت إ، فكل ما كان يبغاه هو أن يقال يف التعليق             ُ         ًه خيشى أنه مل ي فهم جيدا نإ قال السيد كامتو -٤٩
 .                                                  ُ                                  معينة ميكن لدرجة دقة الفعل االنفرادي أن تسمح له بأن ي حدث اآلثار املرجوة منه على أكمل وجه

                                                        

 .١٠، احلاشية ٢٦٢٩انظر اجللسة  )٧(
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ات اليت أبداها  أكد أن املقرر اخلاص بذل الكثري من اجلهود لكي يأخذ يف االعتبار االنتقادالسيد تومكا -٥٠
، وذلك بتوسيع نطاق حبثه لكي يشتمل على مجيع األفعال االنفرادية اليت حتدث  الدورة السابقةأعضاء اللجنة يف

يف  احلكوماتغري أن املقرر اخلاص مل يستطع أن يأخذ يف االعتبار املالحظات اخلطية املقدمة من .  قانونية     ًآثارا 
جابات عن ارتياب إلر يف عدد كبري من ا                             ّ تومكا يف هذا الصدد أن الدول تعب والحظ السيد . ستبيانالعلى اردودها 

خضاع أنواع خمتلفة من األفعال االنفرادية إفيما يتعلق بالنهج الشامل الذي اتبع، إذ رأت بوجه خاص أن حماولة 
مية اجلدوى، حدى الدول أن هذه العملية عدإ رأت وقد. ىل جمموعة من القواعد العامة املفردة ليست حصيفةإ

رشادية تتناول الصفات اليت تتميز هبا إأخرى أن أفضل ما ميكن أن تفعله اللجنة هو أن تضع دراسة دولة ورأت 
 .األفعال االنفرادية املختلفة

إحداث "تعلق بالعبارة اجلديد ت ١وقال ان املشكلة الرئيسية اليت يثريها التعريف املقترح يف مشروع املادة  -٥١
ىل تعريف إفتكون نتيجة ذلك االنتهاء ". ة يف عالقاهتا مع دولة أو أكثر أو مع منظمة دولية أو أكثرآثار قانوني
 صوغ قواعد مشتركة لطائفة من األفعال املتباينة تتراوح بني                    ً ومن مث يستحيل عمليا ، لألفعال االنفرادية        ًواسع جدا 

وهذا املثال األخري، الذي ذكره . احية أخرى منطقة اقتصادية خالصة، من نئاالعتراف من ناحية وقانون ينش
ّ        ًن يف هذه احلالة أنه ميكن أن يكون الفعل االنفرادي أداة ت فع ل حقوقا               ّ  من تقريره، يبي ٥٤املقرر اخلاص يف الفقرة    ُ                                                   

 حتدد اتفاقية األمم املتحدة لقانون ،ىل ذلكإوبالنظر . تنص عليها معاهدة أو ينص عليها القانون الدويل العام
ىل الدول اليت ليست إحار اآلثار القانونية املترتبة على الفعل املعين، أو حيددها القانون الدويل العام بالنسبة الب

، وثاقة                ًفماذا تكون، مثال .  يف هذه االتفاقية، ال القواعد املتعلقة باألفعال االنفرادية اليت تصوغها اللجنة اآلن      ًأطرافا 
طار البحث ما أمسته إ           ُ          لزم إذن أن ي ستبعد من يدر عن أحد الربملانات؟ وبفعل صااجلديد  ٣صلة مشروع املادة 

وبالنسبة ألفعال أخرى، ". أفعال انفرادية ضرورية ملمارسة حق سيادي " يف ردها على االستبيانيطاليةإلاحلكومة ا
كا بأن    ّ           وذك ر السيد توم.  أو التخلي، يبدو أن صوغ قواعد مشتركة أمر عسرياالعتراضمثل االعتراف أو 

دورهتا ىل اللجنة يف إاالعتراف بالدول واحلكومات كان من بني مواضيع البحث املمكنة اليت قدمتها األمانة العامة 
ورأى السيد تومكا . دراج هذه املسألة ضمن برنامج عملهاإ جدوى                      ً وأن اللجنة مل تر أبدا ،)٨(١٩٤٩األوىل، عام 

ويف هذا . له اتباع هنج مرحلي ، وأنه من األفضل فيما يبدوأنه جيب أخذ حتذيرات بعض الدول جبدية كبرية
الصدد، رأى أن فئة األفعال االنفرادية اليت تنشىء التزامات هي دون شك أكثرها مالءمة للتعريف ولصوغ 

د وعندما يدرس املقرر اخلاص املفاهيم، مثل نية الدولة الصادر عنها الفعل أو اآلثار القانونية، يكاد يعو. القواعد
 . من تقريره٣٥ىل االلتزامات أو التعهدات، كما هو مبني يف الفقرة إ      ًدائما 

                                                        

 .١٥ة  من النص اإلنكليزي، الفقر٢٨٠، ص ١٩٤٩حولية انظر  )٨(
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نه يفضل االمتناع عن التعليق يف الوقت احلايل، إ، قال السيد تومكا  اجلديد١وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٥٢
دت أن تتقدم أعماهلا ألن نصه سيتوقف على مغزى مشروع املواد وعلى قرار سيتعني على اللجنة أن تتخذه إذا أرا

 .الدول يف اللجنة السادسة" جتمدها"وإذا أريد أن تكون لنتائج هذه األعمال فرصة ألن ال ترفضها أو 

 ٤أما عن مشروع املادة . ال يثريان أية مشكلة وميكن قبوهلمااجليدين  ٣ و٢ن مشروعي املادتني إوقال  -٥٣
 املقرر اخلاص، اقترحه حسب ما ،ال ميكن تأكيده صراحة الفعل الصادر عن شخص غري مؤهل لذلكفإن ، اجلديد

منا تفي بااللتزام إلغاء الفعل وإلذن إل الدولة بعدم احتتج، عندما ال )per concludentiam( تأكيده            ًمنا ميكن أيضا إو
 .الذي حتملته

وجيدر .  صياغته، فهو الذي يطرح أكثر املشاكل وسيلزم يف الغالب أن تعاد اجلديد٥أما مشروع املادة  -٥٤
البطالن غري (ذا تذرعت الدولة بسبب للبطالن إبطال الفعل إال إيف الواقع التمييز بني احلاالت اليت ال ميكن فيها 

البطالن (ذا كان ينجم مباشرة عن القانون الدويل إواحلاالت اليت يكون فيها البطالن حبكم القانون، أو ) املطلق
فساد، وهي موضوع الفقرات إلباخلطأ أو الغش أو احتتج وميكن للدول أن ). املطلق أو البطالن بقوة القانون

.  من مشروع املادة، كأسباب لبطالن األفعال االنفرادية الصادرة بامسها، على التوايل،)ج(و) ب(و) أ(الفرعية 
ي الذي يتعارض ، أي وضع الفعل االنفراد)ح(الفرعية وينطبق ذلك باملثل على الوضع الذي تقصد تنظيمه الفقرة 

مع قاعدة بالغة األمهية من قواعد القانون الداخلي للدولة اليت أصدرته، رغم أنه ال ينبغي تفسري هذا احلكم على 
ورأى السيد تومكا أنه كان . أنه مينح األولية للقانون الداخلي اخلاص على االلتزامات مبوجب القانون الدويل

                      ُ                 صدار الفعل االنفرادي انت هكت قاعدة بالغة إخمتلفة، حبيث توضح أنه لدى  بطريقة )ح(الفرعية ينبغي صوغ الفقرة 
األمهية للقانون الداخلي أو الدستوري املتعلق بقدرة تويل التزامات دولية أو القيام بأفعال قانونية على الصعيد 

 .الدويل

الدويل الواردة يف ميثاق األمم  ملبادئ القانون                 ًىل القوة، انتهاكا إوالتهديد باستخدام القوة أو باللجوء  -٥٥
املتحدة، لتحقيق الفعل وتعارض الفعل االنفرادي مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل، ومها موضوع الفقرتني 

، من حاالت البطالن املطلق النابعة من القانون مباشرة  اجلديد٥ على التوايل من مشروع املادة )و(و) ه(الفرعيتني 
 .طلة من أساسهاوهذه األفعال با

  من مشروع املادة)د(الفرعية ن تعرض الشخص الذي قام بالفعل لقسر، وهو ما تنص عليه الفقرة إوقال  -٥٦
                ُ          رادة الدولة اليت ي فترض أنه إر الشخص املعين عن                                          ُ  ّ ، يشكل حالة منفصلة ذلك ألنه يف هذه احلالة ال ي عب  اجلديد٥

رادة ال يوجد فعل قانوين، وإن مل يكن هناك فعل فال يوجد إودون . قسررادة الدولة اليت متارس الإميثلها، وإمنا 
 non، فنحن هنا بصدد حالةnegotium nullumذا كانت احلاالت السالفة الذكر حاالت إو. بطالهإشيء جيب 

negotium . 
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ب الذي أعرب     ّ                     ، ذك ر السيد تومكا باالرتيا اجلديد٥ من مشروع املادة )ز(، فيما يتعلق بالفقرة      ًوأخريا  -٥٧
 .ىل اآلراء اليت أعرب عنها السيد هافنر حول هذه النقطةإ، وضم صوته )٢٦٢٩اجللسة (عنه يف هذا الصدد 

 )A/CN.4/L.599، )١٠(Add.1-4 وA/CN.4/508، (A/CN.4/504 sect., B )٩(التحفظات على املعاهدات

 ] من جدول األعمال٥البند [

 التقرير اخلامس للمقرر اخلاص

ّ قد ) املقرر اخلاص ( بيليهالسيد -٥٨  (A/CN.4/508  اخلامس بشأن التحفظات على املعاهداتهم تقرير 
تقرير  ً   ال  لل ومستكم ًا  منقح ًا نص ومقدمةويتضمن اجلزء األول : زأينىل أن التقرير يتألف من جإ، وأشار Add.1-4)و

؛  أن تنظر فيه بسبب ضيق الوقتوالذي مل يتيسر للجنةوقد جرى عرضه يف الدورة احلادية واخلمسني  ،)١١(الرابع
 يتضمن النص املوحد جملموع مشاريع املبادئ  ًا مرفقو ؛عالنات التفسرييةإلتناول بدائل التحفظات وا    ً  وفصال  ي

التوجيهية املخصصة للتعاريف املعتمدة يف القراءة األوىل أو املقترحة يف التقرير اخلامس، منها تسعة مشاريع ملبادئ 
وقال . ٥-٧-١ىل إ ١-٧-١من ، و٨-٤-١ىل إ ٦-٤-١ ومن ٨-١-١ األرقام       ً مؤقتا توجيهية جديدة وحتمل

يتناول االجراءات املتعلقة بالتحفظات الثاين زء الدورة اجلسوف يتبعه يف اجلزء الثاين من اجلزء األول ن إ
 عنوسحبها، وعالنات التفسريية وتعديلها إلصوغ التحفظات واعن ىل فصلني إعالنات التفسريية، وسينقسم إلوبا

 .عالنات التفسريية وسحبهااإل أي صوغ القبول واالعتراض على التحفظات وعلى ،"احلوار التحفظي"

 كما بشأن املوضوع ونتائجها،جياز يف املقدمة األعمال السابقة للجنة إنه استعرض بإمث قال املقرر اخلاص  -٥٩
ّ قد  مبلخص      ًبدءا  ،)١٢(دان منذ وقت النظر يف التقرير الثالثاهلامة اليت وقعت يف هذا امليالتطورات م حملة عن بعض  
جابة إلذا كانت نسبة اإن أنه    ّ وتبي . )١٣(ىل الدول واملنظمات الدوليةإ                                  ًجابات على االستبيان الذي كان موجها لإل

 ففي احلقيقة، مل جتب على االستبيان سوى. مرضية مقارنة مبا يسجل عادة، فهي ليست مرضية من الناحية املطلقة
 دولة، وكان من بني الدول اليت مل ١٨٨ دولة من الدول األعضاء يف منظومة األمم املتحدة الذي يبلغ عددها ٣٣

وفيما يتعلق باملنظمات الدولية، كانت نسبة . تستجب العديد من الدول اليت تضم عضوية اللجنة أحد مواطنيها
الحظة سكوت منظمات التكامل الدولية وباألخص ال أنه جتدر مإ يف املائة، ٤٠جابة أكثر إرضاء اذ بلغت إلا

                                                        

لالطالع على نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف دورتيها اخلمسني  )٩(
 .٤٧٠، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية واحلادية واخلمسني، انظر 

 . أعاله١انظر احلاشية  )١٠(

 .Rev/4/478.CN/A.1 وCN/A.499/4، الوثيقتان )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية  )١١(

 .Add.1-6 وCN/A.4/491، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٨حولية  )١٢(

 .٤٨٩، الفقرة ٢١٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر  )١٣(
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له  ومما يؤسف. اجملتمعات األوروبية، وهي املنظمات اليت يهم للغاية معرفة ممارساهتا ومواقفها على وجه التحديد
أن اجملتمعات األوروبية، وهي منظمات ثرية ولديها وفرة من العاملني األكفاء وال تواجه مشاكل مالية، قد اختذت 

 يف معاهدات متعددة األطراف على قدم                                                         ًملوقف يف الوقت الذي تطالب فيه بإحلاح متزايد بأن تصبح أطرافا هذا ا
 .املساواة مع الدول

لجنة ال الذي اختذته ١٩٩٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢يف ىل القرار املؤرخ إ وجه املقرر اخلاص انتباه اللجنة  ،وبعد ذلك -٦٠
(Rawle Kennedy v. Trinidad and Tobago) ندي ضد ترينيداد وتوباغوي كراويلنسان يف قضية إلقوق ااملعنية حب

اليت ، )١٤(
ن هذه هي املرة األوىل، حسب علمه، اليت تطبق فيها إوقال . ه من تقرير١٢استنسخت مقتطفات كبرية منها يف الفقرة 

ضع لدى التصديق على العهد الدويل اخلاص   املسائل املتعلقة بالتحفظات اليت توعلى  ٢٤رقم اللجنة مذهب تعليقها العام 
ىل إىل هذه الصكوك، أو بالنسبة إباحلقوق املدنية والسياسية أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني به أو االنضمام 

ا ذإوكان األمر يتعلق يف هذه القضية مبعرفة ما . معينة على قضية )١٥( من العهد٤١طار املادة إعالنات اليت تصدر يف إلا
.  أم ال ًا ىل اللجنة مشروعإعدام قضاياهم إلمكانية رفع احملكوم عليهم باإكان حتفظ من جانب ترينيداد وتوباغو يستبعد 

نتيجة لذلك ال يوجد مثة ما مينع اللجنة " واستنتجت أن                             ً   ، أن هذا التحفظ مل يكن مشروعا             ً أو صوابا                  ًوقررت اللجنة، خطأ 
ال أنه إ، ٢٤  رقم ويتفق هذا املوقف مع التعليق العام  .)١٦("م الربوتوكول االختياريمن النظر يف هذا البالغ مبقتضى أحكا 

 من االستنتاجات األولية بشأن التحفظات على املعاهدات الشارعة املتعددة  ١٠يتناقض مع الفقرة أنه من الواضح 
 وحيث ،)١٧(١٩٩٧ة واألربعني يف عام  اللجنة يف دورهتا التاسع اعتمدهتانسان اليت إلاهدات حقوق اها معاألطراف، مبا في

جراء الالزم يف حالة عدم مقبولية التحفظ عندما تالحظها إلالحظت أنه تقع على الدولة املتحفظة وحدها مسؤولية اختاذ ا 
وبعبارة .  من االستنتاجات األولية املذكورة٥نسان، اليت يعترف بصالحيتها يف الفقرة إلحدى هيئات رصد حقوق ا إ

 ،٢٤ رقمالعام  نسان مبوقفها يف القضية السالفة الذكر، وذلك بتأكيد تعليقها إلك اللجنة املعنية حبقوق ا  أخرى، تتمس
 على جمموع هيئات رصد حقوق                ًينطبق ذلك عموما  من تقريره، ١٥ إىل ١٠ذكر املقرر اخلاص يف الفقرات كما و
نسان وجلنة إل بني اللجنة املعنية حبقوق ا ًا أن هناك اتفاقويبدو . نسان اليت أفادت بتعليقاهتا حيال االستنتاجات األوليةإلا

ن كان هناك خالف بينهما فيما إنسان صحة التحفظ، وإلنسان فيما يتعلق بامكانية تقدير هيئات رصد حقوق اإلحقوق ا
غي للجنة أن ذن هو معرفة املصري الذي ينبإوالسؤال املطروح . يتعلق بالعواقب النامجة عن مالحظة عدم مقبولية التحفظ

نه يعتقد أن بعض أعضاء اللجنة إوقال املقرر اخلاص . يف الدورة التاسعة واألربعنيحتدده الستنتاجاهتا املبدئية اليت أقرهتا 

                                                        

 ، اجمللد الثاين،)A/55/40( ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٤(
 .٣١١، ص راويل كيندي ضد ترينيداد وتوباغو، ٨٤٥/١٩٩٩املرفق احلادي عشر، البالغ رقم 

 .١٣٠، اجمللد األول، املرفق اخلامس، ص )A/50/40( ٤٠الدورة اخلمسـون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٥(

 احلادي ، اجمللد الثاين، املرفق)A/55/40( ٤٠الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٦(
 .٧-٦، الفقرة ٣٢١عشر، ص 

 .١٥٧، الفقرة ١٠٨، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٧حولية  )١٧(
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وهو ال يؤيد ذلك .  أو على أي حال يف الدورة القادمةاحلالية من الدورة                            ًعادة النظر يف املسألة اعتبارا إيرون أنه يستحسن 
نسان، إلويرى يف الواقع أنه من احلكمة أن تقدم جلنة حقوق ا.  من التقرير١٨ليه يف الفقرة إالنحو الذي أشار ، على     ًكثريا 

غري .  من وجهة نظر القانون الدويل      ً سليما                                                                 ًبوصفها هيئة تتألف من شخصيات دولية متعددي الكفاءات، ما يبدو له حال 
. نسان يف هذه املرحلةإل جديدة مع هيئات رصد حقوق ا أنه ال يرى أن هناك أية مصلحة يف الدخول يف جمادلة

ال أنه ينبغي لذلك تنفيذ إليها مرة أخرى، إفاالستنتاجات عبارة عن استنتاجات مبدئية وسيتعني على اللجنة أن تعود  
 تكون منا أنإنسان قد استجابت لالستنتاجات املبدئية، وإل ينبغي ليس فقط أن تكون هيئات رصد حقوق ا    ًفأوال . شرطني

، ومل تستجب سوى ١٦كما هو مبني يف الفقرة أما اجملموعة األوىل فلم تفعل ذلك جبدية، .  قد استجابت هلا          ًالدول أيضا 
 جيب أن ،      ًوثانيا . متثيلية بالقدر الذي يكفي الستخالص اجتاه ذي مغزىليست بات إلجااوتلك من اجملموعة الثانية مخس 

 فيما يتعلق مبقبولية التحفظات وآثار                              ًلب مشروع دليل املمارسة، وخصوصا  صالنظر يفتكون اللجنة قد انتهت من 
ويف . نسانإلىل حقوق اإال حينذاك أن تفحص صحة االستنتاجات املبدئية بالنسبة إ تستطيع اللجنة  ولن .التحفظات

 على ٢٠٠٢عام مسني ة الرابعة واخلدورال، أو يف ٢٠٠١عام  دورهتا القادمةال يف إأحسن األحوال، لن تتمكن من ذلك 
وحاصل الكالم هو أن اهلدف ليس التغلب . ولذلك يرى املقرر اخلاص أنه من األفضل أن تترك املسائل لتنجلي. األرجح

 . مع املصلحة العامة               ً وأكثرها اتفاقا                   ًىل أكثر احللول صوابا إنسان بل حماولة الوصول إلعلى هيئات رصد حقوق ا

تعلق باملوضوع ومل يكن على علم يخر آهام تطور على التشديد على وأعرب املقرر اخلاص عن حرصه  -٦١
، قررت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية الدورة اخلمسنيففي .  اخلامسبه يف الوقت الذي وضع فيه تقريره

التحفظات على معاهدات "، وعنوانه ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ املؤرخ يف ١٩٩٨/١١٣األقليات يف مقررها 
 مسألة بشأنهامبسون، أن تضع ورقة عمل فرانسواز حدى أعضائها، السيدة إىل إ أن تطلب ،"اننسإلحقوق ا

، )١٩(ورقة عمل خمتصرة نوعا ما السيدة هامبسونوقدمت . )١٨(نسانإلالتحفظات على معاهدات حقوق ا
لى أعضاء ، ولكنها وثيقة مهمة وجيدر توزيعها ع"بعض املسائل ذات الصلة" منها إىل ٣وأشارت يف الفقرة 

هنا مل تكن أال إ ،)٢٠(طلعت على التقرير الثاين بشأن التحفظات على املعاهداتاويبدو أن السيدة هامبسون . اللجنة
الطابع الفريد من نوعه "وانطلقت السيدة هامبسون من مبدأ . مطلعة فيما يبدو على االستنتاجات املبدئية للجنة

 أنه جيب ،جابةإ من األسئلة املفيدة اليت تركتها دون          ًطرحت عددا  بعدما ،، واستنتجت"نسانإلملعاهدات حقوق ا
. ىل الدولإجابات على االستبيانات التفصيلية اليت سوف ترسل إلىل اإ             ً تستند أساسا                      ًجراء دراسة أكثر تعمقا إ

دراسة وسيحتاج من يقوم بال. ستترتب على هذه الدراسة آثار مالية" بأنه ورقة العمل من ٣٤وأفادت يف الفقرة 
". جراء البحث، رمبا على أيدي مساعدين متفرغني بالكامل، لكفالة تغطية املوضوع تغطية شاملةإىل مساعدة يف إ

 من املقررين                                                         ًال أن يالحظ يف هذا الصدد أن مقرري اللجنة الفرعية أكثر تشددا إنه ال يستطيع إوقال املقرر اخلاص 
 ١٩٩٩/٢٧يف قرارها و. تقريره من ٣٧الفقرة يف الواردة شية ىل هذه النقطة يف احلاإاخلاصني للجنة، ويشري 

                                                        

 .٨٤، ص -E/CN.4/Sub.2/1998/45 E/CN.4/1999/4انظر  )١٨(

)١٩( E/CN.4/Sub.2/1999/28. 
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 اليت أصبحت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق –أحاطت اللجنة الفرعية ، ١٩٩٩أغسطس / آب٢٦املؤرخ يف 
 ورجت األمني العام أن ة خاصةني السيدة هامبسون مقرريعقررت ت بورقة العمل السالفة الذكر، و     ً علما –نسان إلا

 يف قرارها ،نسانإلومن ناحيتها، طلبت جلنة حقوق ا. ليها لتحقيق مهمتهاإر هلا كل املساعدة اليت قد حتتاج يوف
موافاة  السيدة هامبسون إىلىل اللجنة الفرعية بأن تطلب ، إ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٦املؤرخ يف  ٢٠٠٠/١٠٨

استها املزمعة بشأن التحقظات على معاهدات الثانية واخلمسني، بإطار منقح جملاالت در يف دورهتا اللجنة الفرعية،
                                                                            ً            حقوق اإلنسان، مبينة مبزيد من التفصيل كيفية إكمال هذه الدراسة للعمل اجلاري حاليا  بشأن موضوع 

نه يعتزم لذلك أن إ وقال املقرر اخلاص .التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان، وخاصة يف جلنة القانون الدويل
ذا كان ينبغي له أن إ وهو يتساءل ما –اليت مل تر ضرورة ألن تفعل ذلك من ناحيتها يتصل بالسيدة هامبسون، و

 أكثر                                     ًىل أبعد من ذلك وأن يقترح عليها تعاونا إذا كان ينبغي له أن يذهب إيكتفي باالستفسار منها عن نواياها أم 
 للطرفني                     ً على حوار يكون مثمرا  بأنه من مصلحة اللجنة بال شك أن تظهر انفتاحها              ًنه مقتنع شخصيا إوقال . وثاقة

حدى جلساهتا، إ، أن تدعو املقررة اخلاصة للجنة الفرعية حلضور              ًفيمكن هلا، مثال . نسانإلمع هيئات رصد حقوق ا
ولكنه ميكن توخي طرائق أخرى للتعاون . عامة كانت أم خاصة، يف دورهتا القادمة، وذلك لتبادل اآلراء معها

                          ًهذا ويبدو له أن هناك سببا . ذا أبلغوه رأيهم واقتراحاهتمإ ألعضاء اللجنة اآلخرين  ًا نه سيكون ممتنإ، وقال     ًأيضا 
 بأهنا ترغب                                        ًنه يكون من املؤسف أن تعطي اللجنة انطباعا إذ إاالستنتاجات املبدئية، " رتج"ىل إآخر لعدم التسرع 

 .لصددنسان يف هذا اإليف حسم املسألة دون أن تنتظر معرفة رأي املختصني حبقوق ا

ىل اجلزء االستهاليل من التقرير قيد النظر، إىل آخر التطورات، إشارة إل بعد هذه ا،مث عاد املقرر اخلاص -٦٢
وقدم يف .  مكرسة الستذكار الظروف اليت نظرت فيها اللجنة يف التقرير الثالث٣١ىل إ ٢٢ىل أن الفقرات إوأشار 

 وقد اجتهد يف . السادسة يف الفصول املناظرة لتقارير اللجنة الظروف اليت نظرت فيها اللجنة٤٩ىل إ ٣٢الفقرات 
 .ن مل يكن يعتزم أن ينحين يف هذا الصددإىل أن يهتم بردود فعل الدول وبأن يأخذها يف االعتبار، حىت إذلك 

، ىل رأي األخرىإال أنه جيب أن تنصت كل منهما إواللجنة السادسة هلما وظائف خمتلفة، القانون الدويل فلجنة 
نه استطاع أن إىل ذلك، قال إضافة إو.  قبلما حتاول عرض وجهة نظر القانون               ًىل أن تنحين دائما إوال حتتاج اللجنة 

 . يف ردود فعل الدولفائدةشكالية أو على العكس من ذلك ما هو أكثر إيشدد على ما كان يبدو له أكثر 

 اليت ٥٦ىل إ ٥١ىل الفقرات إقرر اخلاص االنتباه ولالنتهاء من اجلزء االستهاليل من التقرير، استرعى امل -٦٣
اآلسيوية وجمموعة  -خلص فيها مبادرات من جانب هيئات أخرى، ومنها اللجنة القانونية االستشارية األفريقية 

 يف هذا       ً نادرا       ً نشاطا ت أظهريتالتابعة جمللس أوروبا، ال (DI-E-RIT)خرباء التحفظات على املعاهدات الدولية 
لمستشارين القانونيني املخصصة للجنة ال اجتماع ٢٠٠٠سبتمرب /ضر يف أيلولحت دعوة ألن اهل  وجهيتلالصدد وا

 للتقرير       ً موجزا      ً عاما           ً تورد عرضا ٦٥ىل إ ٥٧ىل أن الفقرات إوأشار . (CAHDI)املعنية بالقانون الدويل العام 
، يأيت يف مرفق للجزء      ًوأخريا . رضه الشفوياخلامس، وهو التقرير الذي ذكر املقرر اخلاص خطوطه العريضة أثناء ع

االستهاليل من التقرير اخلامس جدول للمطابقة بني مشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة من املقرر اخلاص ومشاريع 
 .املبادئ التوجيهية املعتمدة من جلنة القانون الدويل يف القراءة األوىل
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عالنات إلبدائل التحفظات على اوعلى وجه اخلصوص لتقرير، ااجلزء األول من ىل عرض جوهر إمث انتقل  -٦٤
                                                            ً دراسة نظامية حول بدائل التحفظات، باستثناء دراسة موجزة نوعا                              ً، والحظ أنه حسب علمه مل جتر أبدا ةالتفسريي

حول الشروط التخلصية يف  ١٩٧٨ يف عامببلجيكا ما قدمها فريايل يف ندوة نظمتها جامعة لوفان الكاثوليكية 
 فالتحفظات تشكل :ويدور هذا اجلزء من التقرير حول هذه الفكرة. )٢١(نسانإلصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اال
ال أهنا إ. حدى الوسائل اليت تسمح باحلد من األثر االلزامي للمعاهدات على الدولة أو املنظمة الدولية اليت أصدرهتاإ

اء مقارنة بني التحفظات والوسائل األخرى اليت تسمح ببلوغ جرإنه ملن املفيد واجملدي إليست الوسيلة الوحيدة و
ن كانت هناك عربة يف هذه الوسائل األخرى فيما إن مل يكن ذلك إال للتمييز بينها وملعرفة إنفس الغايات، حىت 

 من هذه الروح، عرض املقرر اخلاص تسعة مبادئ توجيهية جديدة        ًوانطالقا . يتعلق بالنظام القانوين للتحفظات
 .على اللجنة لكي تنظر فيها

لتقنيات املختلفة لتعديل عن ا عامة بإعطاء فكرة ،١٠٣ إىل ٧١، يف الفقرات من بدأ املقرر اخلاص -٦٥
وهو يعترف بأن .      ًحكاما إ من هذه التقنيات على حنو أكثر                             ً أو لتفسريها، مث عاد وتناول كال التعاهديةااللتزامات 

ن كانت جوهرية إنه يتميز بتوضيح فكرة قد تبدو عدمية القيمة، وأال إالشيء، ىل الدقة بعض إهذا األسلوب يفتقر 
جراءات إلفيوجد العديد من ا.  فالتحفظات ليست بداية مرونة االلتزامات االتفاقية وال هنايتها.يف الوقت نفسه

ريب، يف حاالت األخرى اليت حتقق نفس األثر الذي حتققه التحفظات، كما أهنا تكون أفضل وأكثر مرونة بال 
 ٩٤ املستنسخ يف الفقرة ١-٧-١وتتجسد هذه الفكرة دون زخرفة يف مشروع املبدأ التوجيهي . معينة على األقل

 : من التقرير، ونصه كما يلي

  بدائل التحفظات١-٧-١

ىل أساليب أخرى غري أسلوب التحفظات، لتعديل آثار إجيوز للدول واملنظمات الدولية أن تلجأ   
 .هدة من املعاهدات من حيث انطباقها على األطراف املتعاقدةأحكام معا

                                                                ًطالق أن مثل هذا احلكم يكون ذا طابع غري اعتيادي كما أنه يكون مستحقا إلومل ينكر املقرر اخلاص على ا
ولكن دليل املمارسة املتوخى ليس معاهدة يف الواقع وال يدعي . حدى املعاهداتإذا ورد يف إلالنتقاد وال ريب 

ومن هذا املنظور، . مبوجبهافيقصد منه أن يزود الدول مببادئ توجيهية عامة ميكن هلا أن تؤسس تصرفاهتا . كذل
ىل أنه إذ تكون مزيته هي توجيه انتباه الدبلوماسيني واحلكام إ،                         ً من هذا النوع يكون مفيدا         ً توجيهيا             ًيبدو أن مبدأ 

. ات دون أن تعيبها بالضرورة سيئاهتا يف حاالت حمددةجراءات أخرى ميكن أن تكون هلا نفس قوة التحفظإتوجد 
، ولذلك اقترح                      ً بعض الشيء بل حىت خنبيا        ًجتزائيا اورمبا يكون مشروع املبدأ التوجيهي باألسلوب الذي وضع فيه 

                                                        

)٢١( M. Virally, "Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l'effet obligatoire des traités", 

Les clauses échappatoires en matière d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (Brussels, 

Bruylant, 1982), p. 5.                                                                                                                                       
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 ميكن اعتبار أنه ال ،وبطبيعة األمر.  كمثال توضيحي٢-٧-١ مشروع املبدأ التوجيهي ٩٥املقرر اخلاص يف الفقرة 
ن مل يكن ذلك ألن الالئحة املقترحة مل تستكمل ولن إحدى املعاهدات، وإان هلذا النوع من احلكم يف مك

ال أن املقرر إىل التعليق، إحالة األمثلة املوضحة القتراح عام إ يف الواقع           ًوميكن دائما . تستكمل على أي حال
ن دليل أ من حيث                        ًسري، كما أنه أقل اقتناعا جراء، أو من هذا احلل اليإل هبذا ا               ً ما يكون مقتنعا           ًاخلاص نادرا 

 بطريقة ٢-٧-١ولذلك يورد مشروع املبدأ التوجيهي ".                    ًسهولة القراءة عمليا  "هذه احلالة قد يفقد يف مارسةامل
غري قصرية أساليب خمتلفة تتيح تعديل آثار أحكام املعاهدة، وقد صنفت هذه األساليب يف جمموعتني، خصصت 

وكما جاء يف . نصوص عليها يف املعاهدة ذاهتا، واألخرى للمناهج اخلارجة عن املعاهداتحدامها للمناهج املإ
.  أكثر من غريه       ً وعمليا                                                        ً من التقرير، يبدو أن هذا التصنيف لبدائل التحفظات منطقيا ٩٢ىل إ ٨٦الفقرات 

ة بأنه ميكن أن توجد ، هو تذكري املفاوضني العاجزين عن االتفاق على أحد الشروط التحفظي              ًفاملقصود، عمليا 
وميكن جتميع هذه . حداث نتائج مماثلة، تقابل نتائج التحفظاتإ مع                                   ًخمارج قد تكون لسبب أو آلخر أكثر يسرا 

، ولكن بشرط تذكر أن هذه األساليب متنوعة للغاية مع ذلك "االمكانيات"اآلليات كافة حتت اسم وحيد هو 
 . وهنا تكمن يف الواقع قيمتها– للغاية  ما تكون متباينة                       ًوبأهنا تعمل بأساليب كثريا 

 تقدمي تقريره، واقترح أن تركز املداوالت التالية على املالحظات العامة وعلى                      ًوعلق املقرر اخلاص مؤقتا  -٦٦
نه بعدما إوقال . ىل جلنة الصياغةإحالتهما إ يف أن يتسىن      ً، أمال ٢-٧-١ و١-٧-١مشروعي املبادئ التوجيهية 

 مث ٨-٧-١ و٤-٧-١ و٣-٧-١ مشاريع املبادئ التوجيهية                      ًعني املذكورين سيعرض معا يتحدد مصري املشرو
عالنات إل اخلاص با٥-٧-١ مشروع املبدأ التوجيهي        ً، وأخريا ٨-٤-١ىل إ ٦-٤-١مشاريع املبادئ التوجيهية 

 .التفسريية

٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٣١جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢يوم اجلمعة، 

 ياماداشوساي السيد  :يسالرئ

السيد ، السيد البحارنة، السيد بايينا سوارس ،  تشيفوندا–السيد بامبو  ، ميدسوالسيد إيكون احلاضرون    
السيد ، السيد سيبولفيدا، فاسا راويالسيد سرين، السيد روزنستوك، السيد دوغارد، السيد تومكا، السيد بيليه، براونلي
، السيد لوكاشوك، السيد كامتو، السيد كاتيكا، السيد كاباتسي، السيد غوكو، السيد غالتسكي، السيد العريب، سيما

 .السيد هي، السيد هافنر، السيد ممتاز

 ــــــــ

 A/CN.4/508؛ (A/CN.4/504, sect. B )تابع ()١(التحفظات على املعاهدات
 A/CN.4/L.59) ؛ )٢(Add.1-4و

 ] من جدول األعمال٥البند [

 )تابع(ير اخلامس للمقرر اخلاص التقر

 عن       ً مفيدا            ًتتضمن موجزا  )Add.1-4 وA/CN.4/508 (ن مقدمة التقرير اخلامسإقال السيد كاتيكا  -١
 ومفادها ٥ن املعلومات الواردة يف الفقرة أوأضاف . األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن هذا املوضوع

 على االستبيانني املوجهني من اللجنة                       ً منظمة دولية أجابت ردا ٢٤ وضاءمن الدول األع دولة ٣٣أن هناك فقط 
وحقيقة أنه مل ترد ردود حىت اآلن من أي بلد . منا هي مسألة تدعو للقلقإبشأن التحفظات على املعاهدات، 

دان القدرة ىل فقإمنا يرجع إوهو يرى أن هذا التقصري يف االستجابة . منا تعترب مدعاة للقلق بصفة خاصةإفريقي أ
دارات القانونية بوزارات الشؤون إلىل اختاذ عمل عاجل لتعزيز قدرات اإواحلاجة تدعو . ىل فقدان االهتمامإوليس 

ن الردود على االستبيانني متيل يف اجتاه ورودها من إ، ف                         ًوبالنسبة ملواضيع أخرى أيضا . اخلارجية يف البلدان النامية
 .ع غري سليم يف واقع األمورمنطقة جغرافية واحدة فقط، وهذا وض

 

                                                        

لالطالع على نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف دورتيها اخلمسني  )١(
 .٤٧٠، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية واحلادية واخلمسني، انظر 

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية مستنسخة يف  )٢(
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 ومضموهنا أنه من غري املفيد أن ١٧الفقرة اليت يعرب عنها يف أما فيما يتعلق بوجهة نظر املقرر اخلاص  -٢
ن إ، قال )٣(الدورة التاسعة واألربعنيتناقش من جديد يف هذه املرحلة االستنتاجات األولية اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

 مع النهج                                        ًىل اللجنة أن تعدل استنتاجاهتا األولية متشيا إة شعرت فيما يبدو باجلرأة لتطلب بعض اهليئات التعاهدي
 القائل ١٦ ذ أعلن تأييده للرأي الوارد يف الفقرةإو. نسانإل للجنة املعنية حبقوق ا٢٤الوارد يف التعليق العام رقم 

ن اهليئات إبواليتها احملددة يف املعاهدات، قال        ً صارما           ًنسان تقيدا إلبوجوب أن تتقيد اهليئات التعاهدية حلقوق ا
 الدول األطراف على  إلقناعالتعاهدية تبذل اآلن حماوالت لالستفادة من تقارير املقرر اخلاص يف جهودها املبذولة

 .جراء غري عاديإن هذا إوأقل ما يقال . ١٥ن يف الفقرة                                   ّ سحب أو تعديل حتفظاهتا، على النحو املبي 

 ٢٨الفقرة الواردة يف ىل آراء املقرر اخلاص بشأن نظام الترقيم املعتمد ألحكام دليل املمارسة إشارة إلوبا -٣
نه يعجز عن فهم االستنتاج بأن طريقة الترقيم املعتمدة إ ف– وهو نظام انتقده بعض األعضاء ومن بينهم هو نفسه -

                          ًت ال جيعل أي موقف خاطئ أمرا  فمجرد مرور الوق.ف                                         ّ ال تطرح أي مشكل معني، بعد مرور فترة من التكي 
وناشد املقرر اخلاص أن يبسط صيغة . ، والسكوت من جانب أعضاء اللجنة السادسة ال يعين املوافقة     ًمقبوال 

الذي يرد يف مرفق " جدول املطابقات"نه وجد من الصعوبة بصفة خاصة أن يتفهم القصد من أالترقيم، وأضاف 
 .مقدمة التقرير اخلامس

ىل تعريف إ أن اهلدف الوحيد من الفصل األول يرمي ٣٠ن املقرر اخلاص استذكر يف الفقرة إ          ًومضى قائال  -٤
 هنه رغم ترددإويف الفقرة التالية، ف. عالنات االنفراديةإل، بتمييزها عما عداها من ا"التحفظات"املقصود مبصطلح 

 للتحفظات نفسها، يف الفصول التالية من يف البداية، أعرب عن رأي مفاده أنه من املناسب حتديد النظام القانوين
نه يتساءل أليس من األفضل، بغية جتنب توسيع إوبكل تأكيد، ف.                    ًعالنات التفسريية أيضا إلدليل املمارسة، وحتديد ا

هناء مسألة التعاريف قبل الدخول يف تفاصيل الفصول املقبلة؟ ويف هذا الصدد قال إىل ما ال هناية، إنطاق املوضوع 
ىل إ، وهو يوجه االهتمام ٣٧الواردة يف الفقرة ليها يف احلاشية إد اآلراء اليت أبدهتا اململكة املتحدة، املشار نه يؤيإ

 . ليت تعترب غري ضرورية واليت يصف نفس املقرر اخلاص املوضوع بأنه متشعب ومعقدالتاليةاحلاشية 

بدائل املخصص لوالفصل  قرير اخلامسلت بشأن العرض العام ل٦٥ إىل ٥٧الفقرات من أما فيما يتعلق ب -٥
 كما يفهمه، هو ،ن هدف التحفظات وغريها من البيانات االنفراديةإ قال ،عالنات التفسرييةإلالتحفظات وا
ة على حتقيق العمومية الشمولية وذلك بالسماح ببعض املرونة للدول وللمنظمات الدولية اليت هدمعاونة املعا

عالنات التفسريية كافية إلوهلذا الغرض، تبدو التحفظات وا.  بعض أحكام املعاهدةزاءإتراودها دواع خاصة للقلق 
لضمان اهلدف األساسي ملعاهدة من املعاهدات مع السماح يف الوقت نفسه ألكرب عدد ممكن من الدول أن تصبح 

 عن                ًاص، وهي اليت فضال جراءات البديلة اليت ذكرها املقرر اخلإلنه ال يرى ضرورة للنظر يف اإوقال .  فيها      ًأطرافا 
 .ضافة أي قدر من الوضوح، تعمل فحسب على تشويش املسألةإكوهنا تبعد عن 

                                                        

 .١٧، احلاشية ٢٦٣٠انظر اجللسة  )٣(
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دراج املبادئ إ قبل أن يقترح                ً بأنه تردد كثريا ٩٣ن املقرر اخلاص اعترف يف الفقرة إ             ًواستطرد قائال  -٦
ن القرار الذي اختذ يف هناية األمر ويتعني عدم استحسا.  يف دليل املمارسةالتوجيهية املتعلقة ببدائل التحفظات

، كان من األنسب ذكر بدائل التحفظات ٩٥ورغم اآلراء املقدمة يف الفقرة . دراج مثل هذه املبادئ التوجيهيةإب
ال يقصد به أن يكون معاهدة دولية،  املمارسة وعالوة على ذلك، يف حني جاء يف نفس الفقرة أن دليل. يف التعليق

. ن مالحظة بأن اللجنة مل يسبق هلا أن استبعدت هذا اخليار اخلاص بوضع مشروع اتفاقية تتضم٣٦فان الفقرة 
وأضاف أن اللجنة ستكون على اطالع أفضل لتناول مسألة الشكل النهائي لدليل املمارسة عندما تستكمل صوغ 

 .املبادئ التوجيهية

 يف ٢-٧-١ املوضوع، يبدو املبدأ التوجيهي غري ضروري لنطاق        ً توسيعا ١-٧-١ويف حني ميثل املبدأ التوجيهي  -٧
ونظام فيينا يشمل بشكل . ٢-٤-١ و١-٤-١ املبدءان التوجيهيان                        ً من أحكامه يتناوهلا فعال       ًن بعضا أغري حمله، حيث 

                     ً صدار دليل يعترب عمليا  إىل إ  على احلاجة             ًنه يؤكد أخريا إ            ً واختتم قائال  . واف التعليق والتعديالت واالتفاقات التكميلية   
عالنات التفسريية ينبغي أن يفرد هلا مكان يف إل يف استعماله، وكرر الرأي بأن مناقشة البدائل احملتملة للتحفظات وا        ًومرحيا 

 .التعليقات

ويف حني أعلن أنه . عجابإل هنأ املقرر اخلاص على تقريره اخلامس املثري لالهتمام واالسيد روزنستوك -٨
املمتعة نه وجد املوجز واملناقشة واملقترحات من النصوص إأن نظام الترقيم، فيشاطر السيد كاتيكا بعض آرائه بش

 على االكتمال يف غضون مخس                                                         ًنه يتعني االعتراف بأن املشروع بأسره مل يعد، فيما يبدو، قادرا أبيد . للقراءة
 مع آراء        ًمتعاطفا وهنا جيد نفسه مرة أخرى .  بال هناية             ً بدأ يظهر فعال        ًنه أيضا إسنوات، ليس هذا فحسب، بل 

 . آخر                ً بشيء وتفعل شيئا                                      ًن اللجنة لن تكسب أصدقاء بأن تعطي وعدا إوقال . السيد كاتيكا

عالنات إلضافة مبادئ توجيهية بشأن بدائل التحفظات واإنه بالنسبة ملا يقترح من إ           ًوأضاف قائال  -٩
ة اللجنة واعتبارات الوقت، هناك  من والي                               ًذا كانت مثل هذه اخلطوة تشكل جزءا إالتفسريية، عالوة على ما 

سداء النصح بشأن كيفية جعل معاهدة ما أقل إ مثل                                     ًراءات البديلة املستبانة سوف تشكل شيئا إلجخماطرة بأن ا
ن خمططات النهج املستبانة يف التقرير، مثل التحفظات ذاهتا، جتعل من املمكن احلصول إ             ًواستدرك قائال . فعالية

وهلذا السبب، وكذلك لألسباب املبينة يف الفقرة . ق بني األطراف ذات املصاحل املتباينةعلى جمال أوسع من االتفا
نه يتفق يف الرأي بشأن قرار املقرر اخلاص بصوغ دليل من هذا النوع كجزء من ممارسة إ من التقرير، قال ٩٣

 .اللجنة

 ضرورية ٣-٧-١ املبدأ التوجيهي ذا كانت بعض البنود املدرجة يفإنه من املشكوك فيه ما إ          ًومضى قائال  -١٠
ففي حال عدم وجود فقرة أو مبدأ توجيهي يوضح أهنما ليسا من التحفظات، هل تعترب األحكام . بشكل تام

 يثري شواغل مماثلة، ومما يشيع السرور مالحظة أن املقرر ٤-٧-١ن املبدأ التوجيهي إالنهائية مبثابة حتفظات؟ وقال 
                      ً من التقرير تعترب أيضا ١٧٨ و١٦٨نة يف الفقرتني               ّ ن التنازالت املبي إ           ًوأضاف قائال .  حلذفها                 ًاخلاص سيكون مستعدا 

 .موضع ترحيب
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وجدها غري واضحة ترد يف مناقشة شروط اليت ن النقطة الوحيدة الواردة يف التقرير إ             ًواستطرد قائال  -١١
ر حقيقة أن قدرة دولة غري متحفظة على فلماذا مل تذك.  وما تالها١٦٠االستبعاد والتحفظات الواردة يف الفقرات 

 مع دولة متحفظة ليست موجودة يف حالة وجود شرط استبعاد؟ وفيما عدا هذا         ً متعاهدا                      ًأن تقرر أال تكون شريكا 
 .بطاءإىل جلنة الصياغة دون إحالة النص املوحد إنه يؤيد بقوة إالتساؤل، ف

 ٢٤ام رقم ـليها اللجنة فيما خيتص بالتعليق العإ توصلت أما فيما يتعلق مبسألة االستنتاجات املؤقتة اليت -١٢
ومما يؤسف له . ىل مشاركة املقرر اخلاص رغبته يف جتنيب وقوع شجارإنه مييل إنسان، قال إلللجنة املعنية حبقوق ا

يوافق  من مصلحة مجاعة مصلحة خاصة، قد ال                       ًىل مصلحة مجيع املعنيني بدال إ                                 ًأن مثل هذا النهج املسؤول، استنادا 
وبرفض . ذا ما كان هذا خيدم غاياهتمإعليها أولئك الذين يبدو أهنم مستعدون ملشاهدة قانون املعاهدات يتفسخ 

خالل إل ل                                ًن بعض الدول يبدو أهنا مستعدة متاما إرادة من جانب الدول، فإلرة عن ا                           ّ عطاء وزن أو أمهية لبيانات معب إ
وقد حيدث يف مرحلة ما يف املستقبل أن يشكل  .املعاهداتبالقبول الذي يرتكز عليه بالضرورة كامل نظام 

وتساءل هل . نه هنا يشارك مرة أخرى السيد كاتيكا آراءهإوقال .  عن املسؤولية                        ًالتضييق يف هذا اجملال تنازال 
مكانية الشروع يف محلة مشتركة مع إجراء وقائي مؤقت وبغية ترسيخ عادات التعاون، استكشاف إمكان، كباإل

 حتفظات غري مقبولة؟ واهلدف باالعتراض على لتشجيع الدول على تويل مسؤولياهتا ٢٤التعليق العام رقم أنصار 
 وهو الفراغ الذي حاول هؤالء ،٢٤زالة أو احلد من الفراغ الذي ميقته أنصار التعليق العام رقم إمن ذلك هو 

ن حدود املشكلة         ّ نه قد يعي أ لن حيل املشكلة، بيد ن مثل هذا النهجإ            ًواختتم قائال . األنصار اغتصاب السلطة حملاربته
 .ىل تعاون أفضل بوجه عامإويؤدي 

الرائع الذي اخلامس نه مل يستطع عند فراغه، مع األسف العميق، من قراءة التقرير إ قال السيد لوكاشوك -١٣
ى املعاهدات واملسألة ذا كانت هناك صلة مباشرة بني موضوع التحفظات علإأعده املقرر اخلاص، أن يتساءل عما 

هنا إذا وجدت مثل هذه الصلة، فإليها هي أنه إوأضاف أن النتيجة اليت خلص . األعم اخلاصة بصوغ املعاهدات
 ميكن تصنيفها يف فئتني، مشاريع املبادئ التوجيهيةفالتعاريف املقترحة يف .  عن كوهنا صلة مباشرة               ًتعترب بعيدة متاما 

 وتتألف الفئة الثانية من ٨-٤-١ و٧-٤-١ و٦-٤-١ و٨-١-١ ملبادئ التوجيهيةاحيث تتألف الفئة األوىل من 
جراء إل املشمولة يف الفئة األوىل ميكن أن تكون مفيدة واملبادئ التوجيهية. ٥-٧-١ىل إ ٢-٧-١ املبادئ التوجيهية

املبادئ  أما .ن كان ليس هلا صلة مباشرة مبوضوع التحفظات على املعاهداتإطار صوغ معاهدة وإمناقشة يف 
ذا أخذ يف االعتبار اعتراف إو. عالنات التفسرييةإلهنا تعىن ببدائل التحفظات واإ املشمولة يف الفئة الثانية فالتوجيهية

املقرر اخلاص نفسه بأن عدد هذه النهج البديلة يعترب غري حمدود بصفة خاصة ويف ضوء اآلراء اليت أدىل هبا السيد 
دراج التعاريف املعنية وهو إىل االعتقاد أنه ال ميكن حتقيق نتيجة مرضية بإنه مييل إكاتيكا والسيد روزنستوك، ف

 .التحفظاتيناشد املقرر بأن يفي بوعده بأن يقتصر اجلزء التايل من أعماله بشكل دقيق على 

واردة  أعرب عن تقديره ملوجز األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن املوضوع والالسيد كامتو -١٤
ىل الفرع بشأن إوبعد أن أشار .  يف اللجنة                                                           ًيف مقدمة التقرير، واليت كانت ذات فائدة خاصة لألعضاء اجلدد نسبيا 
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نسان، يف حالة وجود إل، تساءل أليس من األنسب ألية هيئة من اهليئات التعاهدية حلقوق ا)٤(نتائج التقرير الثاين
 أثناء أعمال هذه اهليئة، أن تؤجل أعماهلا بشأن املوضوع حلني     ًالحقا  يف اللجنة ويطرأ                      ًموضوع قيد املناقشة فعال 

عالنات إلنه يتفق مع أعضاء آخرين بأن الصلة بني موضوع بدائل التحفظات واإ وقال ؟انتهاء مشروع اللجنة
 ومع مراعاة االعتبارات اليت وردت يف. التفسريية واملوضوع قيد الدراسة هي يف أحسن األحوال غري مباشرة

ذا كان من مصلحة اللجنة أن تعتمد النهج الذي يدعو إ من التقرير، أعرب عن تشككه عما ٦٨ و٦٦الفقرتني 
 أن تقترح على الدول جمموعة متعددة من                                          ًففي املقام األول، هل دور أو واجب اللجنة حقا . ليه املقرر اخلاصإ

 االستهاللية تعليقاتهن املقرر اخلاص قال يف إ  ًال ضعاف معاهدة من املعاهدات؟ وأضاف قائإىل إالتقنيات اليت هتدف 
نه يشك إوسواء كان األمر كذلك، ف.        ً مثاليا                                                            ًن الدبلوماسيني ورجال السياسة يعتربون االلتزامات غري امللزمة شيئا إ

 ومهمة اكتشاف طرق للهروب من القيود. ذا كانت اللجنة مدعوة للمعاونة يف حتقيق مثل هذا األمر املثايلإفيما 
ن نظام إوقال . رات القانونية يف وزارات الشؤون اخلارجيةادإلاملوجودة يف معاهدة ميكن أن تترك بكل تأكيد ل

دراج أساليب بديلة أو إن أوأضاف .  متغاير اخلواص والعناصر بسبب وجود التحفظات                ًاملعاهدات صار فعال 
 .ضعاف املعاهدةإال أن يزيد يف إميكن  أحكام ختلصية ال

" طوعيةة شراك" من التقرير ومفاده أن املعاهدات تعترب ٧٣ن االقتراح الوارد يف الفقرة إ         ًطرد قائال واست -١٥
 على أن الدول قد أخذت على               ًفهو ينطوي ضمنا . نه ال يعكس بدقة قانون املعاهداتأمنا هو اقتراح أخاذ، بيد إ

.  التفاوض يف املعاهدات وأثناء صوغ التحفظات عمليةطوالبداء رغباهتا إ يف                 ًهنا تعترب حرة متاما أحني غرة، بيد 
األحرى حق مجيع الدول األطراف ب، بل "الشراك" عن             ً الدول بعيدا يفليس بالتحفظات أو البدائل هلا ميكن أن تبق

ن حمكمة إ، ف)"S.S .Wimbledon"( "وميبلدون"السفينة ويف قضية . يف معاهدة بأن تعلق املعاهدة أو تنسحب منها
 لذلك،      ًووفقا . ة الدولةدبرام التزام دويل بأنه خاصية من خصائص سياإىل حق إالدائمة قد أشارت لية العدل الدو

 .رادهتا وال تقع يف شراكإر عن            ّ ن الدولة تعب إ وتقبله دولة أخرى، ف                             ًعندما تصوغ دولة من الدول حتفظا 

 ينبغي أن يقال ما هو أكثر من  وال١-٧-١بقاء على مشروع املبدأ التوجيهي إلنه يقترح اإ قال      ًوأخريا  -١٦
 ني التوجيهيين املبدأمشروعيذلك عن بدائل التحفظات، أو يف الواقع يقترح أن حتذف مادة املوضوع الواردة يف 

 .ذا اعترب أن هذه البدائل ال تندرج يف نطاق املشروعإ      ً متاما ٢-٧-١ و١-٧-١

ّ ن التقرير اخلامس قد إ قال السيد سيما -١٧  لالهتمام وتضمن عنصر التحدي الفكري     ًمتاما       ً مثريا      ًم نصا                  
نه يعتقد أن املقرر اخلاص كان إخرون، فآ ملا قاله أعضاء      ًوخالفا . ثارة اليت توقعتها اللجنة من املقرر اخلاصإلوا

ذا كانت إن التساؤل عما إوقال .  يف ممارسة الدول                     ًفهذه البدائل توجد فعال . على حق يف تناول بدائل التحفظات
.  لهمعىن منا هو شيء الإ ميكن أن تضعف التزامات املعاهدة،                                    ً على اطالع تام لتقترح على الدول طرقا اللجنة

 . بكثري من التحفظات   ًخالال إفبعض البدائل يف الواقع تعترب أقل 

                                                        

 .٢٠رجع نفسه، احلاشية امل )٤(



 

-312- 

نسان واملقدمة من السيدة فرنسواز إلوفيما يتعلق بورقة العمل بشأن التحفظات على معاهدات حقوق ا -١٨
، اليت أصبحت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق ىل اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقلياتإهامبسون 
، أي مجاعات مصاحل حتاول "       ً نقابيا      ًموقفا "ن الورقة أوردت ما يسميه السيد براونلي، يف سياق آخر، إف، )٥(اإلنسان

ة الفرعية مهتمة مبوضوع التحفظات، ذا كانت اللجنإف. كاسبها ضد حترشات مجاعات أخرىمباالحتفاظ 
ورغم أن السيدة هامبسون . مكان ببساطة أهنا تشجع جلنة القانون الدويل على أن تواصل عملها يف هذا اجملالإلفبا

قد أعربت عن استعدادها الكبري للعمل مع املقرر اخلاص، من الواضح أن اللجنة الفرعية حتاول أن توجه مسارها 
وهذا يتعارض بالطبع مع .  من أعمال جلنة القانون الدويل        ًنسان بدال إل حنو حقوق ا      ً موجها                  ًاخلاص وأن تضع بديال 

ن كيف تسري األشياء داخل                                                                         ّ حقائق أساسية خاصة بالفعالية من حيث التكلفة وخاصة بالترشيد، بيد أن هذا يبي 
 .األمم املتحدة

 آخر لزيادة التركيز يف                    ًيره اخلامس يعترب مثاال ن النهج الذي اختذه املقرر اخلاص يف تقرإ             ًواستطرد قائال  -١٩
 من                      ًفهناك عمل أكثر تضافرا . نسانإل الدويل بشأن موضوع التحفظات على معاهدات حقوق ااجملتمعمجيع أحناء 

ذا كانت الدولة إىل حد ما للمبدأ الذي اعتمدته اللجنة بأن املسؤولية عن التحقق مما إجانب الدول، رمبا استجابة 
نسان، بل جيب أن إلترك للهيئات التعاهدية حلقوق ايظة قد جتاوزت احلد عند تقدمي حتفظ ال ينبغي أن تحفامل

ىل إ املقرر اخلاص تقريره، أشار من ٥٥ويف الفقرة . تشاركها الدولة املتحفظة نفسها والدول األطراف األخرى
واهلدف من هذه . داخل االحتاد األورويبجراءات أخرى جتري إاجلهود اليت يقوم جملس أوروبا بتنسيقها، وهناك 

. فصاح عما ترتكبه دول أخرىإلاألساليب هو ضمان املزيد من التجانس ومتكني الدول للتغلب على التردد بشأن ا
ىل  إCedeسهام الذي قدمه إلوميكن العثور على وصف أمشل لألساليب املستخدمة داخل املؤسسات األوروبية يف ا

 .)٦(نراد غينتر            ً    املقاالت تكرميا  لكو

مل يف حال  له أن تعترب الدولة املتحفظة،                ً، الذي ميكن وفقا "الفصم"ن ما يسمى مببدأ إوعالوة على ذلك، ف -٢٠
، تقوم بتطبيقه اآلن اهليئات التعاهدية التابعة هالتحفظفائدة يقبل حتفظ ما، ملتزمة بكامل ما ورد يف املعاهدة دون 

ذا إ معرفة ما               ًومن املفيد أيضا .  بتطبيقه                                ً ليس هذا فحسب بل تقوم الدول أيضا ،لألمم املتحدة واالحتاد األورويب
ويف بعض احلاالت، فان التحفظات . كانت هناك أية ردود فعل أو احتجاجات من الدول على تطبيق مبدأ الفصم

وقال . من الدول كما يعتقد، استجابة لردود أفعال ،ىل حد كبري، وهذاإ سحبت أو عدلت غري مقبولةاليت تعترب 
 ىل اتفاقية القضاء على مجيعإام مأبدته ملديف لدى االنضآخر  واجلمهورية العربية السورية أبدته  ًا  حتفظيذكرنه إ

 

                                                        

 .١٩املرجع نفسه، احلاشية  )٥(
)٦( F.Cede, European responses to questionable reservations", Development and Developing 

International and European Law: Essays in Honour of Konrad Ginther on the Occasion of his 65th Birthday, W. 
Benedek, H. Isak and R. Kicker, eds. (Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999), p. 21.                                                      



 

-313- 

 جيري مالحظته يف القانون؟ وهل مبدأ                          ًنسان أن يقول أن هناك تغريا إلفهل باستطاعة ا. )٧(أشكال التمييز ضد املرأة
ذا كان األمر كذلك، فقد إاهليئات التعاهدية؟ فجانب نب الدول وكذلك من الفصم جيري تطبيقه اآلن من جا

. ىل رأي املقرر اخلاص بشأن هذه النقطةإنه يود أن يستمع إوقال . ىل أن تستجيب هلذا التطورإ اللجنة جحتتا
فصم يتعارض مع  بأن مبدأ ال، يف اللجنة                                            ً أن يتخذ املقرر اخلاص وجهة النظر، كما فعل كثريا                ًوعلى األرجح متاما 

ذا ما أصبحت إورمبا ميكن التوفيق بني مبدأ الفصم والقبول، .  أال وهو القبول–املبدأ السائد يف صوغ املعاهدات 
 أخرى قد تعترض على حتفظاهتا وأن تستجيب بطريقة تتوازى مع                                      ًالدول املتحفظة على وعي باخلطورة بأن دوال 

 .تطبيق مبدأ الفصم

 كتبه احملامي الدويل النمساوي كارل زميانيك بأنه                      ً، وصف املقرر اخلاص مقاال ٣٠ة يف الفقرة الواردويف احلاشية  -٢١
منا إ ،طالقإلفالرأي الذي أبداه زميانيك بأن التحفظات العامة ال ميكن اعتبارها حتفظات على ا . )٨(له" مقال جارح"

 تعبري عن االختالف إمنا هو ،"     ًجارحا "قال ليس بيد إنه ينبغي مالحظة أن امل. خيتلف بالتأكيد عن رأي املقرر اخلاص 
ن هنج زميانيك سوف يترك أخطر أنواع التحفظات دون إذ إىل جانب املقرر اخلاص، إنه هو نفسه ينحاز إوقال . الفكري

 . الذي ينطبق على التحفظات                                ًذا ما قورن بالنظام املتطور نسبيا إطالق، إلمساس من أي نظام على ا

ومن . ىل وجوب مناقشة النهج البديلة للتحفظات بشكل مستقل عن التحفظات إن التقرير يشري إ             ًواستطرد قائال  -٢٢
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ٢٨طار املادة إوقد أدىل عدد من الدول ببيانات يف . الصعب الفصل بني االثنني

 حتفظات ٨-١-١ ملشروع املبدأ التوجيهي            ًيت تعترب وفقا نسانية أو املهينة، والإضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
 منها تقول ١٩، واملادة ١٩٦٩ لعام وهذه االتفاقية ختضع للنظام العام التفاقية فيينا.  استبعادية              ًهنا تتضمن شروطا إحيث 

ن أي إلذلك، ف      ًووفقا .  مقبولةن أي حتفظات أخرى تعترب غريإذا نصت معاهدة على تقدمي حتفظات حمددة فحسب، فإنه إ
نسانية أو إوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال  من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٨ املادة مبوجبعالن يقدم إ

جراءات املنصوص عليها يف االتفاقية، يعترب هو التحفظ الوحيد الذي ميكن      عالن بعدم قبول واحد من اإلإاملهينة، أي 
وقد . نه يف الواقع، هناك عدد من التحفظات املقدمة ليس هلا صلة مبثل هذه االجراءاتأبيد . فاقيةتالتقدميه فيما يتعلق با

جراءات  إلذا كانت األحكام الواردة يف املعاهدات واليت تسمح للدول بأن ال تتقيد ببعض اإعادة النظر فيما إجيدر بالذكر 
 .جيب أن تعترب يف الواقع مبثابة حتفظات

ذا قدمت إ، املقبولةنه، كما يفهم احلل الذي قدمه السيد سيما ملشكلة التحفظات غري إ قال السيد هافنر -٢٣
ما أن تعدل الدولة املتحفظة حتفظها، أو أن تسحبه من إ: ، فهناك خيارانمقبول اعتربته دول أخرى غري          ًدولة حتفظا 
ع الدولة هبا أن تنسحب من املعاهدة وليست هناك طريقة تستطي" خالدة"ولكن ماذا لو كانت املعاهدة . املعاهدة

  عن االنتهاء أو االنسحاب؟                           ًبسبب أن املعاهدة ال تذكر شيئا 

                                                        

)٧( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General (United Nations publication (Sales No. 
E.00.V.2), document ST/LEG/SER.E/18 (Vol. I), p. 192.                                                                                                  

)٨( K. Zemanek, “Alain Pellet's definition of a reservation", Austrian Review of International and 
European Law, vol. 3, No. 2 (1998), pp, 295-299.                                                                                                            
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 من الضوء على بدائل التحفظات اليت                               ًن تعليقات السيد سيما تلقي كثريا إ قال  تشيفوندا–السيد بامبو  -٢٤
نظام جديد تكميلي جلميع هذه فهل هي سوف تدرج يف . نها املقرر اخلاص وجعلته يتساءل ما هو مصريها ّ بي ي

ىل حد ما ومنظمة يف إن التحفظات تعترب مشمولة بالفعل إعالمية؟ وقال إالطرائق أم أهنا سوف تطرح ألغراض 
 وتساءل ماذا عن البدائل؟. ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعامياتفاقييت فيينا 

هنا حبكم إذ إارها حتفظات، جراءات البديلة تقييدية أو أحكاما ختلصية، فكيف ميكن اعتبإلفعندما تكون ا -٢٥
ذا أفسحت اجملال لردود األفعال املناوئة، فما إرادة الدول؟ فإ للتفاوض، واللتقاء أو تباعد                  ًتعريفها أفسحت جماال 

 هل هي ردود األفعال اليت أثارهتا األحكام أم األحكام نفسها؟: هي التحفظات

نه مل يكن يتكلم عن االنسحاب باملعىن إ فقال ، أجاب على السؤال الذي طرحه السيد هافنرالسيد سيما -٢٦
ىل معاهدة، إىل حقيقة أن الدولة املتحفظة ميكن اعتبارها منضمة بشكل شرطي إالتقين ولكنه كان يشري فحسب 

 حتفظ قدم يف موعد ال يتجاوز موعد االنضمام أو التصديق تنطوي على مبدأ الفصم، أليذا كانت االستجابات إو
 . املعاهدة يف                 ًصبح يف الواقع طرفا ن الدولة لن تإف

 آخر يف تقريره ليس عن صوغ التحفظات، بل عن               ًنه يعد اآلن فصال إقال ) املقرر اخلاص (السيد بيليه -٢٧
وذكر ". احلوار التحفظي"ن العنوان املؤقت هو إوقال . عالنات التفسرييةإلصوغ ردود األفعال على التحفظات وا

سكندنافية ميكن أن تفسر بأهنا ختلق ال اختذهتا بعض املؤسسات األوروبية والبلدان ا            ُ        متأكد أن الن هج اليتغريأنه 
ن املشكلة ما إوقال . ىل حد ما مع مبدأ عدم انقسامية املعاهداتإقواعد قانونية جديدة، حىت لو كانت تتعارض 

توجيهية بشأن ما تبقى يف دراج مشروع املبادئ الإوسوف يثبت أنه من الضروري النظر يف . زالت ماثلة يف ذهنه
 . على البلدان األوروبية                                        ًالوقت احلاضر، وهي ممارسة تكاد تقتصر تقريبا 

ضافة مفيدة إ من طراز رفيع ورد يف تقريره، الذي شكل                              ً هنأ املقرر اخلاص عما اعتربه حبثا السيد براونلي -٢٨
نه يوافق إوقال . ل عن التقارير مجيعهاىل املطبوعات الصادرة، وهو شيء ال ميكن أن يقال بأي حال من األحواإ

نه أعلن عن تأييده للتحذيرات اليت أدىل هبا أبيد . بوجه عام على الطريقة اليت عرضت هبا املادة واحللول املطروحة
كاتيكا بشأن ضرورة مراعاة النطاق الفعلي للموضوع وعالقات اللجنة مع اجلمعية السيد السيد روزنستوك و

 .العامة

نه يشارك املقرر اخلاص منهجيته يف إ قال ،٢-٧-١ و١-٧-١ يتعلق مبشروع املبدأين التوجيهيني وفيما -٢٩
زاء مسألة االستراتيجيات البديلة، اليت تبتعد إنه ال يشعر باالرتياح أحتديد املمارسات اليت ال تشكل حتفظات، بيد 

 .عن والية اللجنة، وينبغي يف الواقع تناوهلا يف مقدمة

نسان وغريها من هيئات رصد حقوق إلىل العالقات الصعبة للجنة مع اللجنة املعنية حبقوق اإارة شإلوبا -٣٠
فقد ذكر السيد سيما ما أورده من تشبيه بتنازع االختصاصات بني . ىل احلذرإنسان، هناك حاجة كبرية إلا

ن هيئات رصد إوقال . نسانإل مسألة التنافس العامة بني اللجنة وهيئات حقوق ا                           ًالنقابات، وبالطبع هناك أيضا 
 .نسان مل تنشأ خللق القانون، رغم أهنا قد تفعل ذلك مصادفة أثناء تأدية واجباهتاإلمعاهدات حقوق ا
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ليه املقرر اخلاص يف مراعاة آراء اللجنة إوهناك صيغة خمففة لنفس املشكلة وهي يف املدى الذي ذهب  -٣١
 فاملقرر اخلاص مل يستطع أن . من اهليئات من الناحية القانونيةوغريهالتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الفرعية 

ما هي طبيعة : وكانت املسألة احلقيقية هي مسألة التصنيف. يتجاهل هذه اآلراء، وليس من سياسته أن يفعل ذلك
ا؟ وقال  يف نزاع بشأن مادة املوضوع؟ فهل تتجاوز اهليئات الراصدة واليته                                ًاملشكلة عندما تبدي هيئة راصدة فصال 

وجيب على اللجنة أن . ن من األمهية عدم معاجلة املسألة كما لو كانت مسألة دستورية داخل نطاق األمم املتحدةإ
 .تنظر يف شكليات املوضوع

ولدى النظر يف ممارسات اهليئات الراصدة، جيب على اللجنة أن تأخذ يف االعتبار الوسط السياسي  -٣٢
ومن حني آلخر جيب أن تفحص مسائل السياسات اليت ترافق سري .  اهليئاتوالدبلوماسي الذي تعمل فيه هذه

نسان بشأن إلوعلى سبيل املثال، يف أعقاب قرار اللجنة املعنية حبقوق ا. أعمال اهليئات اليت تطبق املبادئ القانونية
 قبول اختصاص ، هل ستصبح الدول يف املستقبل أكثر حمافظة يف)٩(راويل كيندي ضد ترينيداد وتوباغوقضية 

قوق حلن موقف اللجنة الوزارية التابعة جمللس أوروبا يف سياق تنفيذ االتفاقية األوروبية إاهليئات الراصدة؟ وقال 
أما كيف تسري هذه األشياء يف السياق السياسي والدبلوماسي العام فتعترب مسألة . نسان يعترب مسألة أخرىإلا

                            ًنسان، فال ينبغي أن يكون رأيا إل بشأن هنج اللجنة املعنية حبقوق ا  ًفا ذا كانت اللجنة سوف تتخذ موقإو. حساسة
 .فهناك مسائل سياسية ودبلوماسية أخرى ذات صلة جيب أخذها يف االعتبار:  فحسب     ًشكليا 

وقد قررت اللجنة تأجيل النظر يف . ن السيد سيما قد ابتعد عن املوضوع املطروحإ قال السيد لوكاشوك -٣٣
 .نسانإللصكوك الدولية اخلاصة حبقوق االتحفظات على ا

 ةعنيامل،  مقدمة التقرير اخلامس مناقشة موضوع   ّ                                  ً ذك ر السيد لوكاشوك أنه من املشروع متاما السيد سيما -٣٤
 . هذه النقطة                            ً، كما أوضح عدد من األعضاء فعال  بالذاتاملسألةبتلك 

 ردود أفعال أعضاء اللجنة ليس هذا فحسب نه قد التمس احلصول علىإقال ) املقرر اخلاص (السيد بيليه -٣٥
، اليت )١٠(السيدة هامبسون ورقة العمل اليت أعدهتا ىلإىل التماس التوجيه عن كيفية االستجابة إ سعى        ًبل أيضا 

 . االتصال باللجنةهيوتساءل ملاذا مل حتاول . ذا ما اللجنة فوضته بالقيام بذلكإباستطاعته أن يفاحتها 

 

 

                                                        

 .١٤، احلاشية ٢٦٣٠انظر اجللسة  )٩(

 .١٩املرجع نفسه، احلاشية  )١٠(
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اخلامس تقرير ال من ١٢الفقرة املقرر اخلاص يناقش يف  يف اللجنة فالحظ أن          ًصفته عضوا  تكلم بالرئيس -٣٦
راويل كيندي ضد ترينيداد يف قضية  ١٩٩٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢يف نسان املؤرخ إلقرار اللجنة املعنية حبقوق ا

عدام إلكان قد حكم عليه باىل ترينيداد وتوباغو إ الذي يعلن أن هناك شكوى مقدمة من مواطن ينتمي وتوباغو
 رغم التحفظ باستبعاد مقبولية مثل هذه البالغات، وهو التحفظ ٢٤تعترب مقبولة على أساس التعليق العام رقم 

وقال . الذي قدمته حكومة ترينيداد وتوباغو على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
 اللجنة ال ينبغي هلا حىت اآلن أن تعيد النظر يف استنتاجاهتا األولية بشأن التحفظات نه يتفق مع املقرر اخلاص بأنإ

نه من املفيد بالنسبة للمقرر أبيد . نسانإل معاهدات حقوق اها املتعددة األطراف، مبا فيالشارعةعلى املعاهدات 
 . ى وجه اخلصوصنسان ومع السيدة هامبسون علإلاخلاص أن يشترك يف حوار وثيق مع هيئات حقوق ا

مث انضمت  أشعرت ترينيداد وتوباغو أهنا تنسحب من الربوتوكول االختياري، ١٩٩٨مايو / أيار٢٦ويف  -٣٧
 كانون ٥وقد سارت غيانا على نفس املنوال يف . )١١(١٢ يف نفس التاريخ مع حتفظ ورد شرحه يف الفقرةثانية ليه إ

صوغ حتفظات بعد أن تكون دولة من الدول قد قبلت األثر ىل إوترقى هذه التصرفات . )١٢(١٩٩٩ يناير/الثاين
بيد أن هاتني . ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ١٩ باملادة    ًخالال إامللزم ملعاهدة يف جمموعها وهي تعترب بالتايل 

مارسة ويتعني على اللجنة أن تناقش هذه امل. احلكومتني مل تنتهكا، من الناحية التقنية، أية قواعد للقانون الدويل
 .غري املستحبة

فهي قد . نسانإلنه تساوره شكوك جدية بشأن قرار اللجنة املعنية حبقوق اإومن ناحية أخرى، قال  -٣٨
وقد . اشتراط قبول الدولة ذات السيادة أن تكون ملزمة باملعاهدة:  من مبادئ القانون الدويل       ً أساسيا           ًجتاهلت مبدأ 

فقد انسحبت ترينيداد وتوباغو مرة أخرى من الربوتوكول . بأثر عكسينسان إلأتى قرار اللجنة املعنية حبقوق ا
ولن يكون باستطاعة اللجنة بعد اآلن تلقي أية شكوى من . ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٧ من                 ًاالختياري اعتبارا 

 . مواطين ترينيداد وتوباغو

مكان أن يكون للدول إى نه يوافق علإ، قال ٢-٧-١ و١-٧-١وفيما يتعلق مبشروع املبدأين التوجيهيني  -٣٩
نه ال يعارض إولذلك ف. جراءات غري التحفظات بغية تعديل اآلثار القانونية ألحكام أية معاهدةإحق الرجوع يف 

ذا كان ينبغي إ مما              ًنه ليس متأكدا أ، بيد ٢-٧-١ التوجيهيجراءات الواردة يف مشروع املبدأ إلقائمة هذه ا
 بني احلفاظ على وحدة املعاهدة وحتقيق                          ًم أي نظام للتحفظات توازنا وجيب أن يقي. تصورها كبدائل للتحفظات

 .املشاركة العامة الشاملة يف املعاهدة

وعلى سبيل . جراءات الثالثة األوىل من أحكام يف املعاهدةإل، تنبع ا٢-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع ويف  -٤٠
بداء حتفظات أو استثناءات إبحار تنص على أنه ال ميكن  من اتفاقية األمم املتحدة لقانون ال٣٠٩ن املادة إاملثال، ف

                                                        

)١١( Multilateral Treaties..., p. 176 & p. 177, note 5)  أعاله٧انظر احلاشية .( 

)١٢( Ibid., p. 174 & p. 177, note 4. 
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، ينبغي أن تبحر ٩٢ من املادة ١ بالفقرة     ًوعمال . على االتفاقية ما مل تسمح هبا صراحة مواد أخرى يف االتفاقية
السفن حاملة علم دولة واحدة فقط، ويف حاالت استثنائية ينص عليها صراحة يف املعاهدات الدولية أو يف تلك 

َ    وهذا يؤكد املبدأ األساسي بأن دول الع لم . تفاقية، جيب أن ختضع الختصاصها القضائي اخلالص يف أعايل البحاراال                                  
وعلى سبيل ،  باستثناء          ً تسمح أيضا ١ن الفقرة أبيد . لديها االختصاص القضائي فيما يتعلق بالسفن يف أعايل البحار

 االجتار باملخدرات، ميكنها أن توافق على ممارسة اختصاص قضائي اليابان، بغية حماربة ووالفلبني ن الصنيإاملثال، ف
ورمبا تستطيع .  من املعاهدة       ً أساسيا                          ًومثل هذا الترتيب كان جزءا . مشترك على بواخر كل منها يف أعايل البحار

 .ذا كان هناك حكم تقييدي أو بديل للتحفظإجلنة الصياغة أن توضح ما 

ذا إو. عالنات التفسرييةإليينا كما يوافق على ذلك كل شخص، ال يشمل ان نظام فإ قال السيد العريب -٤١
مالة امليزان يف ناحية أو أخرى، ألن هذا إ على عدم                                               ًتطرقت اللجنة هلذا املوضوع فيجب أن تكون حريصة جدا 

يل، وأشار  جتنب جعل املسائل شديدة التعقيد والتفص              ًومن األمهية أيضا . سوف خيلق عقبات أمام مشولية املعاهدات
 .ىل نظام الترقيمإيف هذا السياق بشكل عابر 

 أن مثل هذه                     ًنه يعتقد بصفته ممارسا إ، قال ٢-٧-١ و١-٧-١ما يتعلق مبشروع املبدأين التوجيهيني وفي -٤٢
نه خيتلف مع السيد كامتو يف مالحظته بوجوب ترك هذه املسائل للمستشارين إوقال . املقترحات مفيدة للغاية

نه يؤيد إوقال .  وضعها يف املقدمة                               ًن هذه املبادئ التوجيهية ميكن أيضا إوكما ذكر السيد براويل، ف. القانونيني
نه ليس من مصلحة اللجنة أن تذهب يف إوقال . العرض الذي قدمه املقرر اخلاص بشأن االتصال بالسيدة هامبسون

 .نسان يف اجتاه آخرإلاجتاه وتذهب هيئات رصد حقوق ا

 فيما يتعلق بالتحفظات                                    ًنه يتفق مع الكثري مما ورد فيها وخصوصا إنه قد قرأ مقالة زميانيك وإال ، ق     ًوأخريا  -٤٣
 .العامة

.  رغم ما أبدي من آراء، بشأن االجتاه القوي الوارد يف التقرير اخلامس،نه مل يغري رأيهإ قال السيد كامتو -٤٤
منا يوجد يف إدراجه يف بدائل التحفظات إر اخلاص فهناك رأي عرضه السيد سيما، ومفاده أن كل شيء حاول املقر

ٍ ورأي ثان . املمارسة ذا كان إن املسألة احلقيقية هي ما أبيد .  قدمه السيد العريب، وهو أن املقترحات تعترب مفيدة       
ذا كان على أية إاملوضوع، على النحو املطروح يف ذلك اجلزء من التقرير، يقع داخل والية املقرر اخلاص أو ما 

جراءات املدرجة يف مشروع املبدأ التوجيهي إلفكل ا. نه ال يعتقد ذلكإوقال .  من موضوع التحفظات       ًال جزءا ح
 بأهنا مسائل جرى                     ًهنا كلها تعطي انطباعا إوباستثناء احلكم الثالث، ف.  يف املعاهدات            ً تشكل أحكاما ٢-٧-١

ىل أن النظام اخلاص إ اعتمادها، وهو ما يشري التفاوض بشأهنا وأهنا تظهر يف النص النهائي للمعاهدة اليت يتعني
وهذا . بتلك املعاهدات سوف يكون نظام املعاهدة، وذلك ألهنا أحكام جرى التفاوض عليها وقبلت يف املعاهدة

ىل وضع حد بالنسبة لنطاق اآلثار اليت ميكن أن يرتبها مثل إنه ال يرمي أجعل من أي التزام قانوين أقل قوة، بيد 
 تقييدية اليت تعترب                                           ًنه يعجز عن فهم كيف ميكن للجنة أن ختلط أحكاما إوقال . زام حاملا اعتمدت املعاهدةهذا االلت
عالنات انفرادية أولية أو تصرفات انفرادية إ تعاهدية وحتفظات على املعاهدات اليت تعترب حبكم طبيعتها       ًأحكاما 

د يسبب التركيز على بدائل التحفظات قو. خرىرد عليها أطراف أخرى يف املعاهدة بطريقة أو أتواليت سوف 
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 من املشاكل أكثر مما حيل منها، وهو شيء يدركه املقرر اخلاص نفسه، ألنه تكلم عن البدائل، أي عن شيء      ًمزيدا 
ن اجلزء األول حيتوي بالفعل على مبدأ توجيهي بشأن البيانات غري التحفظات اليت إوقال . آخر غري التحفظات

ىل إضافته إ ميكن ١-٧-١ن مشروع املبدأ التوجيهي إوقال . مسائل ال تقع داخل نطاق التحفظات             ًتناولت جزئيا 
 .٢-٧-١ذلك اجلزء، وميكن حذف مشروع املبدأ التوجيهي 

ذا أرادت اللجنة أن تتصرف كهيئة استشارية تصوغ القواعد ملعاونة وزراء إنه لن يعترض إ           ًوأضاف قائال  -٤٥
 .ن هذا ليس له صلة بقواعد التحفظاتأأن املعاهدات، بيد اخلارجية على التفاوض بش

ن إوقال .  تساءل عن ما هو الوقت الضائع الذي يستغرقه مقرر خاص يف تناول موضوعالسيد سيما -٤٦
 . حر يف استكشاف بدائل معينةاملقرر اخلاصانطباعه أن 

اص يف متديد واليته، ولكن رمبا يف ن اللجنة السادسة لن تعترض على املقرر اخلإ قال السيد روزنستوك -٤٧
 .وهلذا هناك ضرورة للحذر. جناز املهمة وخلط أوراق املسألةإىل النتائج احملتملة لتأخري إمرحلة ما حيتمل أن تشري 

بدأ بالتعليق على ما قاله السيد العريب فذكر أنه يسعده أن يسمع من ممارس ) املقرر اخلاص (السيد بيليه -٤٨
املبادئ ع يرانه اقترح مشأوأضاف . رب مفيدة بغض النظر عن طابعها النظري يف كثري من األحيانأن أعماله تعت

جراء إمكان جعل إلني للمستشارين القانونيني يف وزارات اخلارجية أنه با                           ّ  املتعلقة ببدائل التحفظات ليب يةالتوجيه
 سبب ابتعاد هذا عن املوضوع؛ وعلى نه عجز عن فهمإوقال . املعاهدة أكثر مرونة بطرق أخرى غري التحفظات

. واهلدف من التحفظ هو تعديل أثر معاهدة من املعاهدات. ن هذا يف صميم املوضوعإالنقيض من ذلك، 
ويف مثل هذه احلاالت، من . ىل أي اتفاق بشأن حتفظات ذات طابع خاصإ قد ال يتم التوصل ،وألسباب عديدة

ة بشأن التحفظات اليت تفيدهم مع ذلك بأن ين توجد لديهم مبادئ توجيهاملفيد بالنسبة للمستشارين القانونيني أ
ولتوضيح سوء تفاهم جدي يبدو أنه قد ترسخ بني بعض األعضاء، . مكان حتقيق نفس النتيجة بوسائل أخرىإلبا

 اليت          ًوسع نطاقا  للوالية األ     ًووفقا . أكد أنه ال يعتزم أن حيدد النظام القانوين القابل لالنطباق على مثل هذه البدائل
عالنات إلنه سوف يقتصر يف باقي املشروع على املوضوع اخلاص باإاقترحها واليت وافقت عليها اللجنة، ف

 التفريق                                                 ًنه يدرس البدائل يف هذه املرحلة ذلك ألنه يصعب أحيانا إ             ًواستدرك قائال . التفسريية البسيطة أو املشروطة
 .بينها وبني التحفظات

 اليت من الواضح أهنا ٢-٧-١جراءات يف مشروع املبدأ التوجيهي إهتام املوجه بأنه قد أدرج  على اال    ًوردا  -٤٩
نه يود أن يوضح أن مثل إ قال ،هنا أحكام يف املعاهداتإعالنات االنفرادية بل إلليست من التحفظات وال من ا

ج سيل قد أطلقوا على هذه هؤالء املعلقني البارزين على القانون الدويل مثل سري جريالد فيتزموريس وجور
نه يشعر أنه  سيكون إصرار على أهنا ليست كذلك، وقال إلوهلذا من اجلدير باالهتمام ا. جراءات اسم حتفظاتإلا

 متام مشروع املبدأ التوجيهيإوأكد أنه مع . عالنات التفسرييةإل حذف بدائل التحفظات وا       ً وفكريا       ً عمليا    ًخطأ 
ومن املأمول فيه أن تنتقل .  من دليل املمارسة بشأن التعاريفاألولز الفصل  بشأن هذه البدائل، قد أجن٥-٧-١

 .اللجنة للنظر يف الفصل التايل، بشأن صوغ التحفظات، قبل هناية الدورة
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ضعاف إىل إجراءات البديلة ترتع إلميكنه أن يوافق على رأي السيد كامتو ومفاده أن ا نه الإوقال  -٥٠
 ىل التحفظات على أهنا جمرد شر الإويف تصوره ال ميكن النظر . التحفظات يف حد ذاهتافهو يدافع عن . املعاهدات

مكان، على أساس أن تبقى األحكام إلىل جعل أية معاهدة مقبولة قدر اإبد منه، بل األحرى أهنا تقنية هتدف 
. (Pan-American system 1951) ١٩٥١ لعام  للنظام األمريكي العام                                ًاألساسية يف املعاهدة دون مساس، وفقا 

رساء قواعد عامة إنه ال يعتقد أن دور اللجنة يتمثل يف تعزيز القانون امللزم بل يتمثل يف معايرة مفاهيم وإوقال 
جراءات البديلة حيتمل أن متس املعاهدات بدرجة إلن بعض اإوكما الحظ السيد سيما، ف. مقبولة بشكل معقول

جراءات البديلة، مثل التحفظات، هي حقيقة واقعة يف احلياة إلن اإ، فوعلى أية حال. أقل مما متسها التحفظات
 .القانونية وينبغي أن تكون الدول يف وضع يسمح هلا بأن توازن بني مزاياها ومساوئها

نه يعين بذلك أن الدولة مبجرد أن تنضم إ، ف"شراك طوعي"نه عندما وصف املعاهدات بأهنا إ          ًومضى قائال  -٥١
ىل احلق يف التعليق أو االنسحاب مبوجب اتفاقية إوقد أشار السيد كامتو . ح واقعة داخل شراكهاىل معاهدة، تصبإ

مكانية احلقيقية الوحيدة لالنسحاب اليت تعترف إلوا. ن هذا احلق حماط بتقييدات شديدةأ، بيد ١٩٦٩ لعام فيينا
ن التحفظات إوقال . (rebus sic stantibus)  يف الظروفأساسيهي حدوث تغري  ١٩٦٩لعام هبا اتفاقية فيينا 

ن أهنا ترغب، حينما تقبل بوجه عام الشراك، يف االحتفاظ بثغرات للتخلص بسبب                          ّ تسمح لدولة من الدول أن تبي 
 – ويف حني أنه قد أوضح بالفعل نطاق اقتراحاته، تبدو تعليقات السيد بامبو. بعض املشاكل اليت تطرحها املعاهدة

 .جراءات بديلة يف املشروعإدراج إ من االستئناف من أجل           ً تشكل نوعا ، أهناتشيفوندا، مع ذلك

 سياسية للحالة –جراء دراسة اجتماعية إن الفكرة اليت طرحها السيد براونلي بشأن إ             ًواستطرد قائال  -٥٢
هنا أيد الذهنية للدبلوماسيني والسياسيني عندما يدخلون حتفظات على معاهدة، تعترب مثرية لالهتمام بالتأكيد، ب

 . من املساعدين يف جمال األحباث     ً كامال           ًتتطلب جيشا 

 لروح وليس                                                ًجراءات اليت تتخذها ترينيداد وتوباغو تشكل انتهاكا إليعترب أن االرئيس ن إ          ًومضى قائال  -٥٣
ون نه يرى أن قانإذ إ      ً متاما                        ًن هنجه اخلاص ال يعترب قاطعا إوقال . ١٩٦٩ لعام  من اتفاقية فيينا١٩لنص املادة 

 من ،نسانإلن اهليئات التعاهدية حلقوق اإوقال . املعاهدات يتضمن ثغرات معينة ميكن تطبيقها يف احلالة املعنية
 قد وتوباغو ندي ضد ترينيداديراويل كنسان يف قضية إلفقرار اللجنة املعنية حبقوق ا.  تلعب بالنار،ناحية أخرى

. مكانية تقدمي التماسات فرديةإي وحرمت مواطنيها من لربوتوكول االختيارل الدولة الطرف إدانةىل إأدت 
نسان جيري دفعه إل ومتثلت النتائج يف مثال لقانون حقوق ا، للغاية      ً صارما                                ًوأضاف أن اللجنة قد انتهجت موقفا 
 يف الفصل الرئيسنه سوف يتناول مسائل من النوع الذي طرحه أوأضاف . بشدة يف اجتاه القانون الدويل العام

 .بشأن صوغ التحفظاتالتايل 

وقال .        ً ملموسا                      ً بل أراد أن يقول شيئا                        ًنه مل يقصد أن يستفز أحدا إ على ما ذكره السيد العريب، قال     ًوردا  -٥٤
وليس يكفي جمرد .  ويف رأيه يستحق بالغ االهتمام                                                  ًنه قد استفاض يف التفاصيل ألن املوضوع ذو صفة نوعية جدا إ

 .١٩٦٩سرد أحكام اتفاقية فيينا لسنة 
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ىل اقتراحات عن الكيفية اليت ينبغي أن يرد هبا على السيدة إنه يشعر خبيبة األمل بسبب االفتقار إوقال  -٥٥
واستطرد . نه يعترب أن اللجنة توافق بوجه عام على وجوب اختاذ نوع من الترتيب من أجل التعاونأهامبسون، بيد 

ىل إ اليت وجهت االهتمام ،نسانإلخضر من جلنة حقوق ان السيدة هامبسون مل تعط الضوء األإ يف مالحظته     ًقائال 
ورمبا ميكن للجنة أن ترتب لنوع ما من احلوار مع . حقيقة أن جلنة القانون الدويل تعمل اآلن يف هذا املوضوع

السيدة هامبسون يف فريق عامل أثناء الدورة القادمة أو أن تدعوها لتوجيه بيان أمام اللجنة لكي يتأكد املقرر 
 .اص أن شواغلها مل تغفلاخل

وقد . ىل أن تكون معقدة بصفة خاصةإليست يف حاجة يفكر هبا ن الدراسة اليت إ قال السيد براونلي -٥٦
 كيف تستجيب الدول عندما تتصرف اهليئات الراصدة :عدادهاإ لنوع املعلومات اليت ميكن      ً مثاال الرئيسضرب 

 .بطريقة معينة

اح املقرر اخلاص من أجل عقد اجتماع مع السيدة هامبسون هو اقتراح معقول ن اقترإ قال السيد دوغارد -٥٧
 .ن سكوت اللجنة سوف يفسر على أنه موافقة من جانبهاإبدرجة كبرية حيث 

سهامه إف. نه يعتقد أن املقرر اخلاص قد أساء تفسري رد فعل اللجنة على تقريرهإ قال السيد لوكاشوك -٥٨
ن اللجنة إ             ًواستدرك قائال . ير بالغ وتعترب األحكام املتناقضة ذات قيمة عملية كبريةالنظري يف املوضوع موضع تقد

 أكثر من كونه وثيقة لوضع                                        ًعطاء تعليمات للممارسني، ولكنها تعطي شيئا إعداد نص دراسي أو حىت بإال تقوم ب
 .بادئ التوجيهيةجراءات البديلة يف التعليق وليس يف مشروع املإل              ُ      وهلذا ينبغي أن ت شمل ا. املعايري

 ٤-٧-١ و٣-٧-١ع املبادئ التوجيهية يراقال يف معرض تقدميه ملش) املقرر اخلاص (السيد بيليه -٥٩
 استخدام طائفة عريضة من يه والتعليق عل٢-٧-١نه ميكن كما يتبني يف مشروع املبدأ التوجيهي إ، ٨-١-١و
ىل إ ١٠٤ورمبا تبحث الفقرات  . التحفظاتحداث نفس اآلثار مثلإلجراءات اليت مل تكن حتفظات، وذلك إلا

جراءات وتربز اخلصائص اليت جتمع بينها وبني التحفظات وتلك اليت تفصل بينها، إل من التقرير يف هذه ا٢١٠
ذا نصت معاهدة على إف. حيث من املفهوم أن التسمية اليت أطلقت عليها يف معاهدة مل تكن كافية لتحديد طابعها

 من الطريقة اليت مسيت هبا، وذلك ألنه                ًذا كان هذا حتفظا إثارها، فليس من املمكن حتديد ما جراء يسمح بتعديل آإ
عالن إن صوغ أو تسمية إ، ف١-١الوارد يف مشروع املبدأ التوجيهي  ١٩٦٩لعام  لتعريف اتفاقية فيينا     ًوفقا 

 لفك لغز طابع        ً مساعدا      ً شيئا وهذا لن خيدم أكثر من كونه. جراءإل لتعريف ا    ًطالقا إ                     ًانفرادي ال يعترب كافيا 
 . لتوهت اعتمديتع املبادئ التوجيهية اليراجراء، على النحو املالحظ يف بعض مشإلا

جراءات اليت تعدل األطراف املتعاقدة هبا آثار معاهدة من املعاهدات من الواضح إلن اإ             ًواستدرك قائال  -٦٠
  فيينا أو اتفاقييت١-١حو احملدد يف مشروع املبدأ التوجيهي هنا ال تعترب حتفظات على النأ، يف بعض احلاالت،     ًمتاما 

، وعلى سبيل املثال، األحكام الواردة يف معاهدة بقصد تعديل آثارها، بعبارة أخرى أحكام ١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي 
 عدد وقد ورد. املعاهدة اليت حتدد، بالنيابة عن بعض األطراف أو فئات من األطراف، االلتزام الناتج من املعاهدة

لعام ومن الواضح من تعريف اتفاقية فيينا .  من التقرير ويف احلواشي املقابلة١١٣ىل إ ١١١من األمثلة يف الفقرات 
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عالنات انفرادية بل عناصر من إأن هذه األحكام ليست حتفظات لنفس السبب الواضح بأهنا مل تكن  ١٩٦٩
 .١١٦ن يف الفقرة      ّ ، املبي ٣-٧-١التوجيهي أ روع املبدنه يقترح أن يتم تناوهلا يف مشإوهلذا ف. املعاهدة ذاهتا

ن هذا موضوع أبيد .  بأنه قال الشيء الواضح يف مشروع املبدأ التوجيهي                       ًوقد اهتمه بعض األعضاء فعال  -٦١
ن إوعلى وجه اخلصوص، ف. ١١٥ و١١٤قد أوقع يف الشراك حىت الفقهاء البارزين الذين ورد ذكرهم يف الفقرتني 

 أمباتيلوسكم حمكمة العدل الدولية يف قضية حلقد ذكر يف رأيه املعارض  (Zoricic)سيتش القاضي زوري
(Ambatielos) ىل تضييق نطاق تطبيق حكم أو عدة إ بأن التحفظ شرط متفق عليه بني األطراف يف معاهدة يرمي

وقد . حكام املعاهدة ويطلق الفقيهان املعنيان على أي حتفظ ما هو يف الواقع حكم من أ.أحكام من أحكامها
استخدمت فكرة التحفظ بشكل شائع هبذا املعىن، على سبيل املثال، حتفظ االختصاص القضائي الوطين، أو 

دراج مشروع إنه يوصي بقوة بإولذلك، ف. التحفظ املتعلق باالختصاص احلصري أو حتفظ عدم القابلية للتحكيم
 . يف دليل املمارسة٣-٧-١املبدأ التوجيهي 

هنا ال تدخل حيز أ آخر ميكن أن يستخدم لتعديل معاهدة أو لتنويع آثارها، بيد    ً جراء إترب التعديالت وتع -٦٢
هنا حسب علمه مل تفسح إ، ف                                        ًوعلى خالف األحكام التقييدية اليت أوردها توا . ال يف مواجهة أطراف معينةإالنفاذ 

 .     ًزائدا                                  ًن مشروع املبدأ التوجيهي يعترب شيئا إ للبلبلة، وهلذا ف   ًجماال 

ىل تعليق معاهدة أو بعض إعالنات اليت تسعى هبا دولة أو منظمة دولية إلوينطبق نفس الشيء على ا -٦٣
، تشكل مثل هذه ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي  فيينايت من اتفاقي٦٥ من املادة ١وعلى النحو املبني يف الفقرة . أحكامها

عالن، يكون تأثريها على األثر القانوين إليت تصدر ا       ُ                  وعندما ت طبق على الدولة ال. عالنات انفراديةإجراءات إلا
عالنات اليت تعلق املعاهدة إلورغم أن هذه ا. ملعاهدة أو على بعض أحكامها ولكنها تترك املعاهدة دون مساس

 وليست وقت                                              ًهنا يف الواقع تظهر عندما تكون املعاهدة سارية فعال إتبدو ألول وهلة كأهنا تشبه التحفظات، ف
وعالوة . تفاقيتنيالهنا ختضع لنظام مستقل عن التحفظات احلاكمة مبقتضى اإوهلذا ف. ن املوافقة بااللتزامالتعبري ع

. عالن انفرادي يتم مبوجب حكم ختلصي أو تنازل مبثابة حتفظإعلى ذلك، مل يقترح أي شخص أن يكون أي 
قصود من عرض املبدأ التوجيهي راج مشروع مبدأ توجيهي بشأن املوضوع، وليس املإدوهلذا من غري الضروري 

 الذي ٤-١دراجه يف الفرع إا ما رغبت اللجنة يف ذلك، من أجل إذ سوى توضيح رأيه أو، ١٤٣الوارد يف الفقرة 
 ".عالنات التفسرييةإلالبيانات االنفرادية غري التحفظات وا"ال يفلت منه شيء، واملعنون 

على التحفظات " ضفاء الطابع الثنائيإ" لالهتمام للغاية عن وال ميكن قول نفس الشيء عن الظاهرة املثرية -٦٤
 واليت اقترح ٤-٧-١ من التقرير واليت جرى تناوهلا يف مشروع املبدأ التوجيهي ١٣٠ىل إ ١٢٠املبينة يف الفقرات 

 :يلي  يف مشروع املبدأ التوجيهي ما                          ًوتتضمن الصيغة األكثر تقييدا . ١٢٩منها نصان يف الفقرة 

 مبفهوم دليل املمارسة االتفاق املربم مبقتضى حكم صريح من أحكام املعاهدة، الذي     ًحتفظا ال يعد "  
ىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة إهتدف منه دولتان أو عدة دول 

 ".بأكملها من حيث انطباقها على العالقات فيما بينها
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تفاقية بشأن ال أثناء صوغ ا       ً منهجيا      ً وشكال       ً نظريا                               ًحفظات ذات الطابع الثنائي أساسا وقد أعطيت تقنية الت -٦٥
. االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها يف املسائل املدنية والتجارية يف مؤمتر الهاي بشأن القانون الدويل اخلاص

ىل دولتني موقعتني إالنفاذ بالنسبة دراج أحكام يف معاهدة ما مما جيعل دخول املعاهدة حيز إوتشمل هذه التقنية 
دخال توضيحات أو تعديالت إوبوسع األطراف يف االتفاق الثنائي .  الدولتنيهاتنيبرام اتفاق ثنائي بني إ ب    ًرهنا 

برام إلجراء بدء سريان املعاهدة األساسية إخضاع إويعترب . على املعاهدة األساسية املنطبقة على العالقات بينهما
ن الترتيب الذي ميكن إومن ناحية أخرى، ف. القبيل غري جدير باالهتمام بالنسبة لدراسة التحفظاتاتفاق من هذا 
ن هذه االتفاقات الثنائية ميكن يف أبيد . غريا األثر القانوين ملعاهدة هو أقرب صلة مبوضوع الدراسةتبه للدولتني أن 

 .ات انفراديةعالنإا ال تشكل إهنذ إليها باعتبارها حتفظات إالواقع النظر 

جراء يف دليل إلنه يرى وجوب ذكر هذا اإضفاء الطابع الثنائي، قال إجراء إلويف ضوء الطابع املميز  -٦٦
 ملشروع املبدأ التوجيهي                              ًومن شأن وجود صياغة أرحب نطاقا . املمارسة باعتباره يقع خارج نطاق تعريف التحفظ

 االتفاقات فيما بني                            ًي باملعىن الضيق، بل تشمل أيضا ضفاء الطابع الثنائإ أن تشمل ليس فقط ظاهرة ٤-٧-١
وكما أشار من قبل، . الدول اليت ال يتوخى وجودها يف املعاهدة األساسية واليت حتمل نفس اهلدف مثل التحفظات

وسوف يكون نص . عالنات انفراديةإمن الواضح أن هذه االتفاقات ال تصلح كتحفظات، ذلك ألهنا ال تشكل 
 :ية ملشروع املبدأ التوجيهي كما يليالصيغة الثان

ىل إ مبفهوم دليل املمارسة احلايل االتفاق املربم بني دولتني أو عدة دول هتدف منه           ًال يعد حتفظا "  
استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة بأكملها من حيث انطباقها على 

 ."العالقات فيما بينها

جراء يف مبدأ توجيهي وحيد، إلث ساورته الشكوك بشأن استحسان معاجلة الفئتني املختلفتني من اوحي -٦٧
 الذي يركز على التحفظات ذات الطابع ٤-٧-١ىل التقيد بالصيغة األضيق ملشروع املبدأ التوجيهي إنه مييل إقال 

 .ىل آراء األعضاءإالثنائي، بيد إنه يود أن يستمع يف هذا الصدد 

٠٠/١٣جللسة الساعة رفعت ا
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 ٢٦٣٢جللسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦يوم الثالثاء، 

 ياماداشوساي السيد  :الرئيس

السيد ، السيد براونلي، السيد بايينا سوارس، تشيفوندا �السيد بامبو ، كونوميدسإيالسيد  :حلاضرونا
السيد ، السيد غاياتسكي، السيد غال، السيد سيما، وكالسيد روزنست، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد دوغارد، بيليه

 .السيد هي، السيد هافنر، السيد العريب، السيد ممتاز، السيد لوكاشوك،  أمتادجا–السيد كوسوما ، السيد كاباتسي، غوكو

 ــــــ

 A/CN.4/508؛ (A/CN.4/504, sect. B )تابع ()١(التحفظات على املعاهدات
 A/CN.4/L.599)؛ )٢(Add.1-4و

 ] من جدول األعمال٥البند [

 )تابع(التقرير اخلامس للمقرر اخلاص 

 وشكره Add.1-4) و(A/CN.4/508املمتاز اخلامس تهنئة املقرر اخلاص على تقريره ب بدوره قام السيد كاباتسي -١
. ا على حنو مفيدبرازها وبلورهتإبوجه خاص على عرضه ملا أجنز من أعمال بشأن املسألة موضوع الدراسة مما ساعد على 

وهذه األعمال ذاهتا هي اليت ساعدت املقرر اخلاص يف حبوثه، ومكنت اللجنة من اعتماد استنتاجات مبدئية هامة بشأن 
ليس من الوارد يف هذه املرحلة املساس بتكامل نظام فيينا : عدد من املشكالت الرئيسية يف هذا املضمار وخاصة ما يلي

، ١٩٧٨ واتفاقية فيينا لعام ،١٩٦٩ تعديل األحكام ذات الصلة يف اتفاقية فيينا لعام  أوتبشأن التحفظات على املعاهدا
لممارسة موجه للدول واملنظمات الدولية، وينطوي  لعداد دليل  إ سيجري وباإلضافة إىل ذلك، .١٩٨٦واتفاقية فيينا لعام 

                         ً أنه من املتفق عليه عموما           ًويبدو أيضا . قتضاءعلى مبادئ توجيهية مشفوعة بتعليقات أو مبواد أو شروط منوذجية عند اال
 ".التحفظات على املعاهدات"أن يظل عنوان هذا املوضوع بدون تغيري وهو  

ومع ذلك، وفيما يتعلق بالشكل، وجد السيد كاباتسي صعوبة، شأنه يف ذلك شأن أعضاء آخرين يف  -٢
 بالتفسريين اللذين قدمهما املقرر يف                ً، ومل يقتنع متاما اللجنة، يف متابعة نظام الترقيم الذي استخدمه املقرر اخلاص

 . من التقرير٢٨الفقرة اخلاص يف 
                                                        

لالطالع على نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف دورهتا احلادية  )١(
 .٤٧٠، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية واخلمسني، انظر 

   ).         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ٢٠٠٠      حولية           مستنسخة يف   ) ٢ (
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وفيما يتعلق بوجهات نظر اهليئات األخرى ومواقفها وأعماهلا، وخاصة اهليئات اليت أنشئت مبقتضى صكوك  -٣
. بداء الرأي فيها بصورة هنائيةإ هبا قبل  ًا نسان، رأى السيد كاباتسي أنه ينبغي للجنة أن حتيط علمإلحلقوق ااألمم املتحدة 

مكانات ما يساعدها إلوالواقع أن هذه اهليئات قد اكتسبت مهارة وحنكة يف جماالت اختصاصها املختلفة ولديها من ا 
ن بوسعها عادة حتليل وحتديد ممارسات الدول يف اجملاالت ذات    إوعالوة على ذلك، ف.  املطروحة املسائلعلى تناول 

 . أن يواصل املقرر اخلاص تعاونه مع هذه اهليئات              ًن من املفيد حقا إومن مث ف. الصلة

عالنات التفسريية، ورأى إلمث تناول السيد كاباتسي املبادئ التوجيهية املقترحة بشأن بدائل التحفظات وا -٤
يق أحكام ليها بعض الدول لتعديل تطبإكان على حق عندما استعرض األساليب اليت تلجأ اخلاص أن املقرر 

على اخلاص عليها، كما كان املقرر " حتفظات"طالق اسم إصكوك تكون هي أطراف فيها، دون أن يعين ذلك 
والحظ السيد كاباتسي أن املقرر اخلاص اعترف يف . ٨٠يضاحات صائبة وواجبة يف الفقرة إ يف تقدمي        ًحق أيضا 

سة موضوع الدراسة، مشاريع مبادئ توجيهية تتعلق  قبل أن يقترح تضمني دليل املمار               ً بأنه تردد طويال ٩٣الفقرة 
 التمييز بني هذه البدائل                         ًىل أنه ليس من اليسري دائما إ              ًمنا يعزى أساسا إببدائل التحفظات، وافترض أن هذا التردد 

ذا كان بوسع من سيستخدمون هذا الدليل أن جيدوا فيه إوبني التحفظات، ومن مث تساءل واألمر كذلك عما 
كما ال ينبغي أن تتوارى اخليارات . مكانإل قدر ا       ً ودقيقا                                       ًن أي دليل للممارسة ينبغي أن يكون واضحا إ. ضالتهم

وللدول حق سيادي يف قبول التزامات دولية أو عدم قبوهلا، بتحفظات أو . املتاحة خلف بدائل يكتنفها الغموض
 من تقريره، ٧٤ و٧٣اخلاص يف الفقرتني وال يشاطر السيد كاباتسي الرأي الذي أعرب عنه املقرر . بدون حتفظات

ىل األطراف فيها، أو إاملتمثلة يف املعاهدات بالنسبة " الشراك الطوعية"ومفاده أن بدائل التحفظات تسمح بتفادي 
والتحفظات يف رأيه الشخصي . على األقل التخفيف من صرامتها وحدهتا، وأن الوضع األمثل هو االلتزام غري امللزم

ال إن البدائل ما هي إوعالوة على ذلك، ف. أساليب على درجة كافية من املرونة حلماية الدولهي عبارة عن 
ن األسلوب إومهما كان من أمر ف.  التمييز بينهما                                                  ًحتفظات مستترة، ولعل هذا هو السبب يف أنه ال يتسىن دائما 

ا، أال وهي تعديل تطبيق أحكام ىل النتيجة ذاهتإ             ً، يفضي دائما "     ًعالجيا "أو "       ًجراحيا "املستخدم، سواء كان 
 . فيها                                            ًاملعاهدات اليت تكون دول أو منظمات دولية أطرافا 

، فليس لديه مانع من ذكرها يف       ً واقعا                                                      ًورأى السيد كاباتسي أنه عندما تكون بدائل التحفظات أمرا  -٥
 بياهنا يف دليل املمارسة ال أنه ال حيسنإشروح التوجيهات املتعلقة بتعريف التحفظات أو يف صلب التقرير ذاته، 

 .ىل قدر من االلتباس واخللطإذ قد يؤدي ذلك إنفسه 

بدائل التحفظات والذي يتناول  أعرب عن امتنانه للمقرر اخلاص للتقرير الذي قدمه السيد ممتاز -٦
 . خلطة العمل اليت أعلنها يف حينها أمام اللجنة واليت مل تثر أي اعتراض         ًوذلك طبقا ، عالناتإلوا

 عند استعانتها بالبدائل أن تتمكن، كما يرى                      ًذا كان بوسع الدول حقا إوتساءل السيد ممتاز مع ذلك عما  -٧
وليس من املؤكد أن تكون هيئات التنفيذ . املقرر اخلاص، من تذليل ما قد تطرحه التحفظات من مشكالت معينة
ن يف صالحيتها مثلما فعلت بصدد التحفظات والرقابة يف وضع يسمح هلا بقبول هذه البدائل أو االمتناع عن الطع
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وهكذا تشكك السيد ممتاز يف األسلوب الذي نادى به املقرر اخلاص حيث أن هذه البدائل تنطوي . اليت رفضتها
على ميزة كربى تتمثل يف مساعدة السياسيني على حتقيق هدفهم وهو اخلضوع اللتزام يف هناية املطاف حيسن أن 

 .التعليقدخال هذه البدائل يف إلك فقد أعرب عن ترحيبه بومع ذ. يكون غري ملزم

ومهما كان من أمر، ال ينبغي أن يغيب عن األذهان أن املالحظات السديدة اليت أبداها املقرر اخلاص  -٨
برنامج عمل فيينا واعتمده املؤمتر العاملي حلقوق إعالن و مع اهلدف الذي توخاه تتوافقبشأن بدائل التحفظات 

، والذي شدد على ضرورة احلد من عدد ونطاق التحفظات على )٣(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ يف نسانإلا
ىل أن تطلب من أحد إ  التمييز ومحاية األقليات ملنعولعل هذا ما حدا باللجنة الفرعية. نسانإلمعاهدات حقوق ا

 .)٤(نسانإل حقوق اعداد وثيقة عمل عن مسألة التحفظات على معاهداتإ وهي السيدة هامبسون، ،أعضائها
 من حيث قدرهتا على استثارة التأمل، توضح جبالء أن العمل الذي أجنزته السيدة )٥(الوثيقة الفائقة األمهيةوهذه 

 مع الوالية اليت                          ًنسان يف ذلك، ال ميثل ازدواجا إلذا ما فوضتها جلنة حقوق اإ متابعتههامبسون، وهو عمل تعتزم 
والواقع أن السيدة هامبسون عكفت بوجه خاص على . القانون الدويل يف هذا الشأنأناطتها اجلمعية العامة بلجنة 

 ١٢ اليت حتدد مهلة قدرها ٢٠، وخاصة املادة ١٩٦٩لعام دراسة أوجه القصور اليت تنطوي عليها اتفاقية فيينا 
ون االعتراض على هذه وتنوي السيدة هامبس. شعار بالتحفظ، لتقدمي االعتراضات عليهإل من تاريخ ا      ًعتبارا إ     ًشهرا 

ن التعاون بني جلنة إومن مث ف. املادة والطعن يف املهلة املقررة اليت ال ميكن تطبيقها على املعاهدات يف جمموعها
 ال سيما فيما يتعلق بدراسة آثار قرارات اهليئات                       ًنسان ميكن أن يكون مثمرا إلالقانون الدويل وجلنة حقوق ا

كما .                                                         ًفظات، وهو موضوع تنوي السيدة هامبسون التعمق يف دراسته أيضا الرقابية بصدد عدم صالحية التح
، ومما يزيد من احتماالت                         ًىل استنتاجات متعارضة متاما إسيسمح مثل هذا التعاون بتحاشي توصل كلتا اهليئتني 

ا مقومات نسان بأهنإلتصف املعايري املتعلقة حبقوق امن تقريرها،  ١٣ يف الفقرة ،حدوث ذلك أن السيدة هامبسون
ىل التعاون بني املقررين اخلاصني على حنو دائم إ، دعا السيد ممتاز                 ًوهلذه األسباب مجيعا . أساسية لنظام قانوين دويل

 .قدر املستطاع

مبعىن أنه مل اخلامس، تقرير فصل الثاين من اللل" املتحفظ" أعرب عن تقديره  تشيفوندا–د بامبو ـالسي -٩
 .ال أنه تساءل عن جدواه من الوجهة العمليةإزه املقرر اخلاص يغفل العمل الرائع الذي أجن

املتمثلة يف بدائل التحفظات " النواة الصلبة" يف                                           ًوتكمن أمهية التقرير اخلامس للمقرر اخلاص أساسا  -١٠
 ال سيما من تشيفوندا فائدة مؤكدة يف ذلك، –ورأى السيد بامبو . عالنات التفسريية، وذلك هو لب التقريرإلوا

 ينطوي على رصيد ثري من املعلومات املعمقة         ً أكادمييا       ً علميا                       ًفقد قدم املقرر اخلاص عمال : زاوية النظرية القانونية
                                                        

) ٣ (  A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 

  .  ١٨         ، احلاشية     ٢٦٣٠           انظر اجللسة   ) ٤ (

  .  ١٩                   املرجع نفسه، احلاشية   ) ٥ (
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ومن املنتظر .  يف األدبيات القانونية وخاصة الصادر منها باللغة الفرنسية     ً كبريا      ًسهاما إاملدعومة باألسانيد، ويشكل 
ىل مادة املعاهدات الدولية، النظرية العامة ملصادر إضافة إلديدة تتناول باىل ظهور أعمال جإأن تؤدي هذه الدراسة 

ىل ما اعترب منذ وقت بعيد جوهر القانون الدويل من حيث إن الدراسة هذه تعود إالقانون الدويل العام، حيث 
       ً واحدا        ًيس طرفا وبدائل التحفظات هي حمصلة ملا تريده أطراف االتفاقية ول. رادة الدولإمصادره، أال وهو دور 

ن هذه إ، وبعبارة أخرى ف"مبعاهدات داخل املعاهدة"ن األمر يتعلق إ ف، تشيفوندا�ويف رأي السيد بامبو . فحسب
ذا إوالسؤال املطروح واألمر كذلك هو معرفة ما . فالت أو التملص من هذا القيد أو ذاكإلالبدائل هي وسائل ل

 .ر األساسيةكانت البدائل هذه تسمح باحلفاظ على األمو

عداد دليل إ تشيفوندا بعد ذلك عن الفائدة امللموسة لبدائل التحفظات من منظور –وتساءل السيد بامبو  -١١
. ىل وضع نظام حمدود النطاق على األقلإذا أفضت إال إ   ّ                                       وذك ر بأن الدراسة اليت أجريت لن تعود بالنفع . املمارسة

ن ما يهم هو معرفة نطاق إ. ال أن هذا ال يكفيإلتحفظات، وصحيح أهنا ميكن أن تساعد على تدقيق تعريف ا
، يف حني أن األمر يتعلق  تأثري معاهدة ماوقد حتدث املقرر اخلاص عما أمساه تقنيات لتعديل. التقنيات املذكورة

 ووجد .مرفق التقرير اخلامس، كما يتضح من نص مشاريع املبادئ التوجيهية الوارد يف ذلك التأثريباحلد من 
 تشيفوندا صعوبة يف تصور التعديل على أنه يعين فحسب مرونة الفعل القانوين باملعىن التقييدي –لسيد بامبو ا

 أن األمر يتعلق                                           ًذا فهم التعديل باملعىن األخري، فهل يعين ذلك حقا إولكن .                         ًوليس باملعىن التضخيمي أيضا 
 ؟"بتحفظ"

 أال يتمسك مبشروعي املبدئني التوجيهينياخلاص قرر  تشيفوندا أنه كان جيدر بامل–ورأى السيد بامبو  -١٢
. يضاحيةإ بأمثلة        ًمستعينا " بدائل التحفظات"، وأن يكتفي بأن يوضح للجنة املقصود بعبارة ٤-٧-١ و٣-٧-١

 ال يتناسب مع وظيفة بدائل          ًحتال مكانا ا ٢-٧-١ و١-٧-١ التوجيهيني املبدأينومن املالحظ أن مشروعي 
ومن مث كان من األفضل نقل ذلك ". التحفظ"ثل يف جمرد املساعدة على احلد من مفهوم التحفظات واليت تتم

 . للخلط وااللتباس                  ً أو املذكرات، حتاشيا التعليقىل إاملضمون 

عالنات إلن هذا املبدأ يتناول ا إ      ً قائال ٨-١-١واصل عرضه للمبدأ التوجيهي ) املقرر اخلاص( السيد بيليه -١٣
ىل بلوغ هدف مماثل هلدف التحفظات، طاملا أهنا تتوخى استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام إ  اليت ترمياالنفرادية

 مع تعريف                        ًعالن، وهذا ما يتمشى متاما إلحدى املعاهدات يف تطبيقها على الدولة أو املنظمة الدولية صاحبة ا   إلمعينة 
ويف . ١-١ويف مشروع املبدأ التوجيهي  ١٩٨٦ و١٩٦٩ي عام فيينا ليت، من اتفاقي)د(١، الفقرة ٢التحفظات يف املادة 

ىل احلد من تأثري إ                        ّ                               تشيفوندا أن اللجنة مل تعر ف التحفظات على أهنا ترمي فحسب – أوضح للسيد بامبو ،هذا الصدد
مكانية يف مشروع املبدأ إلوقد وردت هذه ا . يكونوميدسإ وهو أمر أسف له بعض األعضاء، منهم السيد ،معاهدة ما

.  فييناقد استبعدت عن قصد من تعريف التحفظات الوارد يف اتفاقييت" احلد"ال أن كلمة إ، ٥-١-١وجيهي الت
 هي حتفظات يف حقيقة األمر، مما يربر دمج هذا املشروع يف ٨-١-١عالنات االنفرادية اليت يقصدها املبدأ التوجيهي إلوا

ذ أهنا قدمت إهنا حتفظات من نوع خاص إ ف،ومع ذلك .الفصل األول من الباب املخصص لتعريفات دليل املمارسة
مبوجب حكم صريح يف معاهدة يأذن لألطراف أو بعض األطراف باستبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة يف 



 

-327- 

عندما ترد " شروط التحفظ"وهذه الشروط اليت تأذن لألطراف بعدم تطبيق أحكام معينة يف املعاهدة تسمى    . املعاهدة
وعندما ". شروط االستبعاد"ن املقصود يف هذه احلالة هو إ، ف"التحفظ"وعندما ال تستخدم كلمة . فيها" التحفظ "كلمة

شرع السيد بيليه يف حترير هذا اجلزء من تقريره مل تكن لديه فكرة حمددة عن طبيعة هذه الشروط وال عن طبيعة      
ال من أمر واحد مفاده أن شروط االستبعاد تنطوي على أوجه     إ              ًومل يكن متأكدا .  املقدمة مبوجبها  االنفراديةعالنات إلا

عالنات الصادرة مبقتضى شروط االستبعاد وبني إل بني ا                                                      ًشبه كافية مع شروط التحفظ، وأن هناك أوجه شبه كافية أيضا 
نفسه أمام وكانت الوعود اليت قطعها السيد بيليه على . التحفظات ذاهتا، حبيث يستدعي األمر التساؤل حول طبيعتها

ىل القول بأنه يتعني إ هي السبب اجلوهري الذي دعاه )ليها السيد ممتازإواليت أشار ( )٧( والثاين)٦(اللجنة يف تقريريه األول
                               ّ                            وقد انطلق يف حججه اليت يبدو أهنا حي رت بعض األعضاء، من مقولة    . "بدائل التحفظات  "على اللجنة أن هتتم مبا أمساه  

وقد تعمق يف دراسة هذه . تقدم على أهنا كذلكُ  شروط التحفظ رغم أهنا عادة ال              ًعاد تشبه كثريا مفادها أن شروط االستب
ىل ما بدا له مسألة بديهية، وهي أن شروط االستبعاد هي بكل بساطة شروط التحفظ، إالظاهرة وخلص يف هناية املطاف  

وهذا هو ما حاول السيد بيليه شرحه يف . يزها املعاهدة للتحفظات اليت جت               ًليها مشاهبة متاما إعالنات الفردية املستندة إلوا
 . من تقريره اخلامس١٧٨-١٤٨الفقرات 

ط وشرهذه الن إ، ف١٥٤-١٥٢ن استخدام شرط االستبعاد متواتر للغاية وكما أوضح السيد بيليه يف الفقرات إ -١٤
منا تعزى على األرجح إشروط التحفظ، وأقوى حجة ضد اعتبار هذه األحكام مماثلة ل. عاهداتمجيع أنواع املوجد يف ت
دخال شروط االستبعاد يف مواضع كثرية إنشائها، واملتمثل يف إىل املوقف احلازم الذي اختذته منظمة العمل الدولية منذ إ

ة من اتفاقياهتا من ناحية، والدفع من ناحية أخرى بأن شروط االستبعاد ليست شروط حتفظ بغض النظر عن أي نظري
ورأى السيد بيليه أن .  هلذه األحكام ال ميكن اعتبارها من قبيل التحفظات    ًوفقا عالنات تصدر إن أي إمن مث ف، وقانونية

 كافة خرباء التحفظات ألسباب يصعب تفنيدها حسب رأي                    ًوقد اعترض عليه أيضا . هذا املوقف ال ميكن الدفاع عنه
نه ال إ، ف) على األقل    ًرمسيا ( مبنظمة العمل الدولية يرونه السيد بيليه، وخاصة أنه على خالف ما يبدو أن خرباء القانون

عالنات فردية صادرة بالضرورة عن القانون الدويل العام إ، حسب تعريف التحفظات، اعتبارها على أهنا          ًميكن مطلقا 
ن  ال بعدد معني مإ ما حيدث هذا، مبقتضى حكم صريح يف معاهدة ال يرخص                           ًوميكن أن تكون كذلك، وكثريا . فحسب

عالنات االنفرادية الصادرة مبوجب هذا الترخيص إلن اإذا رخصت معاهدة بالتحفظات، فإوهذا ال يعين أنه . التحفظات
ليه، وهو التفسري الوحيد إن هذا ما يبدو أن منظمة العمل الدولية قد ذهبت  إومع ذلك ف. ال تكون من قبيل التحفظات

الفقرة وأحكام . غريب الذي يتمسكون به منذ وقت طويل رغم أنف اجلميعالذي يقدمه خرباؤها القانونيون هلذا الوضع ال
 للشك يف أن املعاهدة ميكن أن تنص           ًال تترك جماال  ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٢٠ أو املادة ١٩املادة من ) ب(الفرعية 

وما ميكن   . ت أخرى حتفظا حظرىل إن مل يكن بطريقة حتمية،  إصراحة على التحفظات، وأن ذلك ميكن أن يؤدي، و
بيد أن هذا ال . ةروظحم تكونمن ممارسات منظمة العمل الدولية هو أن التحفظات اليت ال يرخص هبا صراحة استخالصه 

                                                        

  .CN/A.4/470          ، الوثيقة  )         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٥      حولية   ) ٦ (

  .CN/A.4/478           والوثيقة Add.1   وCN/A.4/477           ، الوثيقة  )         اجلزء األول (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٦      حولية   ) ٧ (
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ومثال . عالنات االنفرادية الصادرة مبقتضى شروط االستبعاد يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ليست حتفظاتإليعين أن ا
 بأنه حبماية اآلالت، املتعلقة )١١٩رقم (منظمة العمل الدولية   اتفاقية من١٧ من املادة ١ ذلك أنه عندما تنص الفقرة

تطبق أحكام االتفاقية احلالية على مجيع قطاعات النشاط االقتصادي، ما مل تقيد تطبيقها الدولة املصدقة على االتفاقية،   "
عالن املقصود هنا والتحفظ، ومثة صعوبة  إللتمييز بني ا ومثة صعوبة يف ا". عالن يلحق باالتفاقية عند التصديق عليها إب

والصحيح أنه مبوجب القواعد املطبقة يف منظمة العمل الدولية، . كذلك يف التمييز بني مثل هذا احلكم وشرط التحفظ 
اقيات املربمة ن أي حتفظ على االتفإوهي قواعد تعترب بال شك ذات طبيعة عرفية ألن ممارسات املنظمة تعترب مبثابة قانون، ف

 .                        ًال أن هذه مشكلة أخرى متاما إذا مل يكن قد أجيز صراحة، إحتت رعاية هذه املنظمة ال ميكن السماح به 

عالنات الصادرة إلحبجة أخرى أكثر عمومية لالعتراض على اعتبار ا) ٢٦٣١اجللسة (استشهد السيد سيما وقد  -١٥
عالنات الصادرة مبوجب إلذا كانت صفة التحفظ اليت تطلق على ا إوتساءل عما . مبقتضى شرط استبعاد مبثابة حتفظات

 ١٩٦٩ لعامي  فيينا من اتفاقييت١٩من املادة ) ب(الفرعية شرط االستبعاد تتمشى مع الفقرة 
ال حتفظات حمددة إال جيوز أن توضع "ذا كانت املعاهدة تنص على أنه إال إبداء حتفظ إ، واليت تقضي بأنه ال جيوز ١٩٨٦و

) ب(لفقرة الفرعية فا.       ً قاطعا       ً مانعا                                       ًورأى السيد بيليه أن هذا ال يشكل اعتراضا ". ن بينها التحفظ موضوع البحثليس م
املادة على . ذا كان قد نص صراحة على حتفظات معينةإن مجيع التحفظات األخرى حمظورة إ ال تقول ١٩ملادة من ا

نت املعاهدة تنص على أن التحفظات احملددة صراحة هي  ذا كاإن التحفظات األخرى حمظورة إالعكس من ذلك تقول 
نكار إلليه السيد سيما من آراء ال يشكل حجة إن ما ذهب إ ف،ونتيجة لذلك. بداؤها، وهذا أمر بديهي إوحدها اليت ميكن 

اهدة ذا نصت املعإال إوالواقع أن اعتراضه ال يصدق . عالنات الصادرة مبقتضى شرط االستبعادإلصفة التحفظات عن ا
 .ال أن هذا ال حيدث يف معظم احلاالتإعالنات وحدها هي املسموح هبا، إلىل ذلك على أن هذه اإضافة إلبا

 أن الدولة الطرف يف معاهدة ال ميكن أن تعترض على       ً مبينا                                   ًوأعرب السيد روزنستوك عن تشككه أيضا  -١٦
قصاء هذا النوع من إن هذا ال يعين ال أنه رأى أإ ،وهذا صحيح بال ريب. عالن صدر مبوجب شرط استبعادإ
ك أن املشكلة هنا ليست مشكلة تعريف ولكنها تتعلق بالنظام ، ذلعالنات من فئة التحفظات بوجه عامإلا

ن هذا يصدق بال شك على أي حتفظ يبدى مبوجب شرط التحفظ وما ميكن أن إومن جهة أخرى، ف. القانوين
ن الدول إوعندما ينص صراحة على حتفظ يف املعاهدة، ف". ضيالتحفظ التفاو"طلق عليه يف مجيع األحوال ي

.  يف املعاهدة ذاهتا التحفظ أو التحفظات موضوع النظر             ًهنا قبلت مسبقا إذ إاملتعاقدة تكون على بينة من أمرها، 
املتعلقة بقبول  ١٩٨٦ و١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي  ٢٠ونتيجة لذلك يبدو من باب أوىل أن قواعد املادة 

التحفظات واالعتراض عليها ال تنسحب على التحفظات املنصوص عليها صراحة، مبا يف ذلك شروط االستبعاد أو 
ال أن إن كان يتفق من حيث املضمون مع ما قاله السيد روزنستوك، إورأى السيد بيليه أنه و. أحكام االستبعاد

عالنات بوجه إلوستخضع هذه ا. ن قبيل التحفظاتعالنات االستبعاد مإآراء األخري ال تعين االعتراض على اعتبار 
وهلذا ال يبدو أن هناك حجة جادة . عام للنظام القانوين املطبق على التحفظات املبداة مبوجب شرط التحفظ

 هلذه الشروط مبثابة                     ًعالنات الصادرة تطبيقا إلتعارض اعتبار شروط االستبعاد على أهنا شروط حتفظ واعتبار ا
 .قد أبديت على أي حال أثناء التعبري عن املوافقة على االلتزام باملعاهدةذ كانت إحتفظات، 
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ذا كانت قد أبديت، يف حني إعالنات مبثابة حتفظات إلومن ناحية أخرى، ميكن االعتراض على اعتبار ا -١٧
. يره اخلامس من تقر١٧٣وقدم السيد بيليه أمثلة عديدة على ذلك يف الفقرة . آخر، مثلما تأذن به بعض املعاهدات

، ودليل املمارسة ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي  فيينان أحكام اتفاقييت إواملشكلة ال تتعلق بالتوقيت يف حد ذاته، حيث
عالنات الصادرة يف حني آخر غري تاريخ املوافقة إل، ولكنها تتعلق بأن ا        ً تكميليا        ًال طابعا إمن باب أوىل، ال تكتسي 

. عالناتإلهدة حيز النفاذ جتاه الدولة أو املنظمة الدولية اليت أصدرت هذه اعلى االلتزام ال تتوقف على دخول املعا
  واملواد التالية من اتفاقييت١٩ بعملية دخول املعاهدة حيز النفاذ كما جاء يف املادة                             ًوالواقع أن التحفظ يرتبط متاما 

ال أن السيد إيضاح هذه املسألة، إلصدار مشروع مبدأ توجيهي إومن املنتظر مع ذلك . فيينا، واملتعلقة بالتحفظات
ال الوجه اآلخر ملا إدراج ذلك صراحة يف دليل املمارسة، ألن ذلك ليس إىل أنه ليس من الضروري إبيليه ذهب 

ذا كان ألعضاء اللجنة رأي خمالف، فليس لدى السيد بيليه إومع ذلك . ٨-١-١قيل يف مشروع املبدأ التوجيهي 
 . من التقرير اخلامس، يف دليل املمارسة١٧٧جياز يف الفقرة إالتوجيهي هذا الوارد بدراج مشروع املبدأ إمانع من 

، مل ير من الضروري ختصيص ١٦٩ و١٦٨ للشرح الذي قدمه يف الفقرتني                      ًومن املنطلق ذاته وطبقا  -١٨
فظات، اليت ال تعد يف واقع األمر سوى شروط حتفظات وليست حت" للتحفظات التفاوضية"مشروع مبدأ توجيهي 

وهذه املصطلحات املضللة . دخاهلا على معاهدة من املعاهداتإيبني على حنو دقيق قصري التحفظات اليت ميكن 
ال أنه من الواضح أهنا ليست إعادة ما تستخدم يف املبادئ والقواعد القانونية اليت تتناول التحفظات التفاوضية، 

ومع ذلك حاول السيد بيليه . ١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ٢ املادة من) د(١الفقرة  حتفظات باملعىن املبني يف
 من التقرير، ١٦٩صياغة مشروع يبني فحوى مبدأ توجيهي يتناول تعريف التحفظات التفاوضية، الوارد يف الفقرة 

، وجيدر بال شك من ناحية أخرى.        ً ضروريا                    ًال أنه مل ير ذلك أمرا إ يف دليل املمارسة،           ًدراجه أيضا إوالذي ميكن 
 .دراج ذلك يف األجزاء األخرية من دليل املمارسةإ، وقد حيسن "لشروط التحفظ "                   ًعداد تعريف أكثر مشوال إ

هنا واردة يف إ، وقال ٨-٤-١ و٧-٤-١ و٦-٤-١وقدم السيد بيليه بعد ذلك مشاريع املبادئ التوجيهية  -١٩
النات االنفرادية غري التحفظات عإلالفصل األول من دليل املمارسة، أي يف اجلزء املخصص ل من ٤الفرع 

عالنات ال تصدر مبوجب إلوهذه ا. عالنات انفرادية وليس بتحفظاتإذن بإواألمر يتعلق . عالنات التفسرييةإلوا
منا مبوجب الشروط االختيارية، وهي شروط تسمح لألطراف باالختيار بني أحكام إشروط االستبعاد، و

 .املعاهدات

عالنات الصادرة مبوجب هذين إللى الفور أنه ليس هناك ما يربر التفرقة بني اىل الذهن عإوقد يتبادر  -٢٠
ن التمييز إومع ذلك ف. ىل حد بعيدإ، فهي أحكام تتشابه )شروط االختيار وشروط االستبعاد(النوعني من الشروط 

د من جهة عالنات االنفرادية الصادرة مبوجب شرط اختياري من جهة، والصادرة مبوجب شرط استبعاإلبني ا
ىل التعريف الوارد يف إ          ً، استنادا ١-١منا يفرضه تعريف التحفظات كما ورد يف مشروع املبدأ التوجيهي إأخرى، 
 ٢ىل الذهن الفقرة إ وأول ما يتبادر. والشروط االختيارية كثرية التواتر. ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي  فيينااتفاقييت

ولكن هذا األسلوب ال يقتصر على معاهدات .  العدل الدولية من النظام األساسي حملكمة٣٦الشهرية من املادة 
تني اشياحل التقرير ويف من ١٨٣وأعطى السيد بيليه أمثلة عديدة على ذلك يف الفقرة . التحكيم أو الوالية القضائية
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مراميها  من حيث منطلقاهتا و      ً جذريا                               ًن الشروط االختيارية ختتلف اختالفا إ ف،وعلى عكس ما يقال. الواردتني فيها
ىل إعالنات الصادرة مبقتضى الشروط االختيارية ال ترمي إلفمن املعروف بادئ ذي بدء أن ا. عن شروط التحفظ

ىل زيادة االلتزامات الناشئة عن التصديق على إاستبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة يف املعاهدة، بل ترمي 
ىل الدولة أو املنظمة إ على دخول املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة        ًر مطلقا ن هذا ال يؤثإوعالوة على ذلك، ف. املعاهدة

ال بعد دخول إعالن االختياري ال يصدر إلن اإعالن، بل على العكس من ذلك، فإلالدولية اليت صدر عنها ا
 .عالنات ميكن أن تصدر يف أي حنيإلن هذه اإوبناء على ما سبق، ف. املعاهدة حيز النفاذ

 أهنا على الرغم منعالنات الصادرة مبقتضى الشروط االختيارية ال تشكل حتفظات، إلن اإومن مث ف -٢١
غفال إويبدو من الصعب يف واقع األمر . ىل تعديل األثر القانوين للمعاهدةإعالنات انفرادية ترمي بل وتؤدي إ

عالنات الصادرة مبوجب شروط إل اىلإمشروع املبدأ التوجيهي املتعلق هبا، ولو حىت من قبيل اتباع ما اتبع بالنسبة 
 .٦-٤-١وهلذا السبب اقترح السيد بيليه مشروع املبدأ التوجيهي . االستبعاد اليت تعد حتفظات يف حقيقة األمر

 جند أن أشهر مثال على ذلك          ًوهنا أيضا . عالنات االختيارية مبا يسمى عادة حتفظاتإلوجيوز أن تقترن ا -٢٢
عالنات االختيارية املتعلقة بقبول إل ما تكون عديدة وتلحق با        ًاليت كثريا " تحفظاتال"هو ) ن مل يكن الوحيدإو(

، جند أن          ًوهنا أيضا . عالنات صادرة مبوجب شرط االختيارإالوالية القضائية االجبارية حملكمة العدل الدولية، وهي 
 هو ٧-٤-١بدأ التوجيهي واهلدف من مشروع امل. وصف هذه القيود بأهنا حتفظات هو من قبيل التجاوز اللغوي

 .يضاح هذه النقطةإ

ىل احلد من تطبيق أحد أحكام إن التحفظات، أومن املؤكد أن هذه الشروط والقيود ترمي، شأهنا ش -٢٣
. معاهدة من املعاهدات، أي احلد من نطاق الشرط االختياري اليت تصدر مبوجبه هذه الشروط والقيود والتحفظات

ىل تقييده إن ما ترمي إ. صدارهإعالن انفرادي، ولكنها ال تشكل اهلدف من إد ترد يف  أن هذه القيو          ًوصحيح أيضا 
ذا صح إوهذه القيود عبارة، . عالن االختياري ذاتهإلليس هو أثر املعاهدة باملعىن الدقيق للعبارة، بل احلد من أثر ا

 يف تنخرطهنا ال إومن مث ف. اديةعالنات انفرإعالن انفرادي ولكنها ليست إالقول، عن شروط وأحكام واردة يف 
 .أو يف دليل املمارسة ١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي  فيينا عداد التحفظات باملعىن املتعارف عليه سواء يف اتفاقييت

عالنات الصادرة مبقتضى شروط مركبة، واليت هي ليست شروط اختيارية إل على ا              ًويصدق ذلك أيضا  -٢٤
 احلقيقي هلذا املصطلح، ولكن ميكن بال شك أن تكون يف منتصف الطريق بدقيق العبارة، وال شروط استبعاد باملعىن

وهذه . جراء اختيار بني أحكام املعاهدةإ، تفرض على الدولة أو املنظمة الدولية "شروط اختيار"هنا إ. بينهما
ا تريد الدولة ىل ما ختتاره الدولة أو شروط استبعادية ملإاألحكام ميكن أن تكون مبثابة شروط اختيارية بالنسبة 

 معينة هي                                     ًعالنات اليت تستبعد الدول مبوجبها أحكاما إلستخلص من ذلك على الفور أن ايوميكن أن . استبعاده
ن إ وعلى العكس من ذلك ف.٨-١-١حتفظات، كما اقترح السيد بيليه تسميتها يف مشروع املبدأ التوجيهي 

 ملشروع املبدأ                                     ًتزام بأحكام معينة ال تشكل حتفظات، طبقا النات اليت تعرب الدولة من خالهلا عن قبوهلا االلإلعا
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نه ال ميكن قبول هذا احلل ألن هذه احلركة املزدوجة، من دمج واستبعاد، إ ف،ولسوء احلظ. ٦-٤-١التوجيهي 
 .ومن مث يتعني حسم هذا األمر. عالن واحدإطار إتندرج يف 

 مما                      ً مما يعتقد، وأكثر عددا                       ًئة من الشروط أكثر عددا هذه الف:    ًأوال : دالء هنا مبالحظات ثالثإلوميكن ا -٢٥
، واليت تنصب على ١٩٦٩ لعام  من اتفاقية فيينا١٧املادة  من ٢ذكرته اللجنة يف تعليقها على ما أصبح الفقرة 

طى وقد أع. تلك الظاهرة املتمثلة فيما تتيحه املعاهدات لألطراف املتعاقدة من حرية اختيار بني أحكامها املتباينة
واملالحظة الثانية أن .  من التقرير اخلامس٢٠٦ و٢٠١ و٢٠٠السيد بيليه أمثلة عديدة على ذلك يف الفقرات 

 على سبيل املثال، ، لنظام امليثاق االجتماعي األورويب            ًفبعضها، طبقا . ىل فئتنيإشروط االختيار هذه تنقسم بدورها 
. ني من األحكام األساسية من ضمن جمموع أحكام االتفاقيةبقاء طواعية على عدد معإلىل اإيؤدي بالدول األعضاء 

صفها بالشروط البديلة مبعىن أهنا تلزم الدول و، تندرج يف الفئة الثانية، وميكن                         ًومثة حاالت أخرى، أقل شيوعا 
ومن األمثلة البليغة على ذلك ). أو جمموعة أخرى من األحكام(أو حكم آخر ) أو جمموعة أحكام(باختيار حكم 

. ، من النظام األساسي لصندوق النقد الدويل، اليت ورد ذكرها يف التقرير١ الفرعادة الرابعة عشرة الشهرية، امل
عالنات االنفرادية، وهذه هي املالحظة الثالثة اليت تنطوي على اختيار مبوجب فئة أو أخرى من هاتني إلولكن ا

لرغم من اقتراهبا منها يف بعض اجلوانب، وخاصة أن هذه مكان وصفها بأهنا حتفظات على اإلالفئتني، ال يبدو أن با
وهنا تنتهي أوجه الشبه ويبدأ اختالف . عراب عن قبول االلتزام باملعاهدةإلعالنات تصدر بوجه عام حني اإلا

 ملشاركة الدولة يف املعاهدة من جهة، وهو شرط        ً أساسيا                        ًن هذه اخليارات تشكل شرطا إأساسي بني الفئتني، حيث 
طالق يف هناية األمر بينها وبني إلوال يوجد هنا أي وجه شبه على ا.  املعاهدة وليس الدولة من جهة أخرىحتدده

 .٨-٤-١ومن مث كان النص الذي اقترحه السيد بيليه ملشروع املبدأ التوجيهي . التحفظات

ثاين من التقرير اخلامس  وهو الوحيد يف الفصل ال،٥-٧-١قدم السيد بيليه مشروع املبدأ التوجيهي  بعد ذلك  -٢٦
ىل ذلك، اليت إومل تطرح شروط االستبعاد وشروط االختيار والشروط البديلة وما   . عالنات التفسريية إلالذي يتعلق با 

 فيما يتعلق                     ًال أهنا طرحت مشكالت فعال إ. عالنات التفسرييةإلىل اإتناوهلا السيد بيليه، مشكالت حقيقية بالنسبة 
 - ألن األمر يتعلق مبمارسة عملية -ولعل من املفيد أن يبني دليل املمارسة ). باعد أو التقاربمن حيث الت(بالتحفظات 

عالنات التفسريية بدقيق العبارة، من شأهنا أن تساعد الدول واملنظمات الدولية    إلأن هناك أساليب أخرى غري أسلوب ا
ومل . وهذه األساليب ليست كثرية. أحكام معينة منهااألطراف يف املعاهدة على حتديد وتوضيح معىن أو نطاق معاهدة أو 

ويتعلق األمر هنا بشروط تفسريية .  من تقريره١٠٠-٩٦جياز يف الفقرات إيذكر السيد بيليه سوى اثنني منها، ووصفهما ب
ضفاء إ"ترد يف صلب املعاهدة ذاهتا من جهة، واتفاقات تفسريية تربم بني األطراف أو بعضها، وخاصة ما ميكن أن يسمى 

ضفاء الطابع الثنائي على إ"عالنات التفسريية مشاهبة لوضعية إلووضعية هذا النهج بالنسبة ل" الطابع الثنائي على التفسري
وكان السيد بيليه يدرك، من منظور أكادميي أو فكري، أن هذه األساليب ال تندرج يف . بالنسبة للتحفظات" التحفظات

ورأى من منظور عملي، وكما قال السيد العريب . عداد كتاب جامعي إنا ال يتعلق باملوضوع قيد البحث، ولكن األمر ه
مكانات إلىل اإنه جيدر استرعاء انتباه الدول، أي انتباه املستشارين القانونيني بوزارات اخلارجية والدبلوماسيني، إباقتدار، 

 .املتاحة أمامهم
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الصياغة  أال جتد جلنة                   ًىل جلنة الصياغة، آمال إالتوجيهية حالة مجيع مشاريع املبادئ إواقترح السيد بيليه  -٢٧
 . القابلة للتحسني بال شكة، املقترحملشاريع املبادئ التوجيهية النهائي النصعداد إصعوبات كثرية يف 

املقترح من املقرر اخلاص، تبادر  ٧-١املبدأ التوجيهي مشروع نه عندما فكر يف مضمون إ قال السيد غايا -٢٨
 على أنه جيوز تبين  منها٦ة اديف املأوهلما االتفاقية األوروبية لتبين األطفال، واليت تنص . ه مثاالن حمددانىل ذهنإ

 ه يف هذ        ًبية طرفا وذا ما أصبحت دولة أورإو".  أو من قبل شخص واحد[...]متزوجني من قبل شخصني "طفل 
. والدولة تتصرف بكل حرية يف هذا الصدد. اخليقانوهنا الدبقبول االحتمالني يف هنا ليست ملزمة إاالتفاقية، ف

 .٢-٧-١وهذا مثال عن شرط حيد من هدف التزام دويل، ولذلك يشمله مشروع املبدأ التوجيهي 

واملثل الثاين هو اتفاقية القانون الواجب التطبيق على االستئمان وبشأن االعتراف باالستئمان، اليت اعتمدها مؤمتر  -٢٩
ال تلزم أي دولة باالعتراف باستئمان تكون " من هذه االتفاقية على أنه ١٣وتنص املادة . ص يف الهايالقانون الدويل اخلا

 جند أن          ًوهنا أيضا . "تعرف مؤسسة االستئمان أو فئة االستئمان موضوع النظر  بدول ال                           ًعناصره األساسية أوثق ارتباطا 
 .عتراف باالستئمان، ولكن هلا مطلق احلرية أن تفعل ذلكليست ملزمة باالال توجد لديها مؤسسة استئمان الدولة اليت 

استنساخ لى  عيف هذه احلالةالتزاماهتا مبوجب االتفاقية بل تقتصر أن توسع من نطاق إذا ما فعلت ذلك، فإهنا لن تستطيع و
، على عكس ما ة بالنسبة لتلك الدولأثرها القانويننطاق ما هو مكتوب يف املعاهدة وال يترتب على ذلك أي تعديل يف 

ه نإمنصوص عليه يف االتفاقية ذاهتا، ف" الشرط التقييدي" ألن       ً ونظرا ،ويف هذا املثال. ميكن أن حيدث يف حالة التحفظ
ذا كان من املفيد  إوتساءل السيد غايا عما . ٣-٧-١املبدأ التوجيهي         ً    أو أيضا  حتت  ٢-٧-١املبدأ التوجيهي  ينخرط حتت 

 جتمع يف  ميكن أن" بدائل التحفظات "ورأى أن كل .  بالشروط التقييدية     ً خاصا         ً توجيهيا  مبدأ٧-١ الفرع تضمني    ًحقا 
ذا كان املقرر اخلاص إو. ديل للتحفظاتبنه إوالشرط التقييدي له تأثري على نطاق االلتزام، ومن مث ف. مبدأ توجيهي واحد

  على غرار املبدأ التوجيهي  ٣-٧-١لتوجيهي  قد حرص على التمييز بينهما، كان ينبغي له على األقل أن يصيغ املبدأ ا  
، يف حني أن هذه الصيغة مل ترد يف  " مبفهوم دليل املمارسة           ًال يعد حتفظا " عبارة أن الشرط التقييدي  وأال حيدد، ٢-٧-١

 .٢-٧-١املبدأ التوجيهي 

 االستبعاد له ن شرطإجابة املقرر اخلاص عن سؤاله، فإ                   ًذا كان قد فهم جيدا إنه إ قال السيد روزنستوك -٣٠
 عندما يتعلق األمر بأثرمها على أطراف ثالثة؟ فعندما تتقدم                     ًولكن هل يصدق ذلك حقا . أثر مماثل ألثر التحفظ

ذا كان لدولة إف. وخيتلف األمر يف حالة التحفظ. مكان دولة ثالثة تقدمي اعتراضاتإدولة بشرط استبعاد، فليس ب
ىل جانب الدولة اليت تعتزم إة، جيوز هلا أن ترفض االلتزام باملعاهدة ثالثة اعتراضات ضد حتفظ أصدرته دولة موقع

 .ال يشمل مجيع نواحي املسألةن رد السيد بيليه إومن مث ف. االنسحاب من التزامات معينة

ىل اللجنة حول موضوع ال حييط به هؤالء الذين مل إ       ً زاخرا                                 ً شكر املقرر اخلاص على تقدميه تقريرا السيد هافنر -٣١
 وأعرب عن أمله يف أن يساعد هذا التقرير على استرعاء انتباه .اركوا بصورة مباشرة يف صياغة املعاهدات الدوليةيش

ن إو. ىل أسلوب التحفظاتإىل الوسيلة اليت تستطيع الدول من خالهلا صياغة عالقاهتا االتفاقية دون اللجوء إالفقهاء 
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                  ًميكن أن تكون ضمانا  ، ال"بناء على طلبها"ى عاتقها التزامات اليت تسمح للدول بأن تأخذ عل" بدائل التحفظات"
 . ما تكون ضرورية لتأمني انضمام أكرب عدد ممكن من املوقعني                                     ً للتجانس يف تطبيق املعاهدات، ولكنها كثريا  

اص من نه يشاطر ما أعرب عنه املقرر اخلإ                                                          ً  وأدىل السيد هافنر بعدد من املالحظات العامة على التقرير، قائال    -٣٢
قدم هبذا الشأن أمثلة ي ال أن االحتادن بوسع إذ إ، االحتاد األورويب بشأن عدم وصول تعليقات من ٥أسف يف الفقرة 

كون حباجة لوضعية قانونية خاصة ي ما                                                   ًيضاح وبلورة املمارسة احلالية فحسب، بل وكذلك ألنه كثريا إعديدة تساعد على 
املقرر وأعرب بعد ذلك عن تأييده ملالحظات  . ن هذه املسألة هتمه بصورة مباشرةىل اتفاقية دولية مما يبني أإلالنضمام 

نسان إلقوق ااملعنية حبلجنة النسان مثل إل بشأن ضرورة زيادة التنسيق مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق ا اخلاص
ىل االزدواج إ اهليئات ال يؤدي فقط   التعاون مع هذهانعداموأوضح أن . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانواللجنة الفرعية 

واقترح . ىل جتزئة القانون الدويل نتيجة العتماد حلول متباينةإ                                              ً املكلف يف دراسة بعض املوضوعات، ولكن قد يفضي أيضا  
ن وميك.  من نظامها األساسي١٧املادة  من ١الفقرة  ملا تنيطه هبا                                                 ًمن مث أن تضطلع اللجنة بدور املنسق يف هذا الصدد طبقا 
 ميكن      ًوأخريا .  جلنة القانون الدويلتنظر فيهاىل املوضوعات اليت إلشعبة التدوين أن تقوم باسترعاء انتباه اهليئات املعنية 

مكان تزويد مجيع األعضاء إلذا كان باإجنازه على املستوى األورويب، وتساءل عما إ من العناية ملا يتم                    ًللجنة أن تويل مزيدا 
 ”Practical issues regarding reservations to international treaties“عنونةبوثيقة جملس أوروبا امل

 أساسية مسائل( )٨(
 . من تقريره٥٦احلاشية الواردة يف الفقرة  املقرر اخلاص يف اليهإأشار اليت ، )على املعاهدات الدولية تتعلق بالتحفظات 

 من تقريره، وجاء فيها ٣٠ليت عرضها املقرر اخلاص يف الفقرة  االنظريةوبدا للسيد هافنر يف مالحظته الثالثة أن  -٣٣
 من اتفاقية فيينا ٢٠بد أن يكون هلا انعكاسات على تفسري املادة  ، المبقبوليتهاأنه جيوز تعريف التحفظات دون االهتمام 

ن التعريف ن ذلك أيستنتج م فهل ميكن أن .دون أي وصف" حتفظات"ففي هذه املادة تستخدم كلمة . ١٩٦٩لعام 
، اجلائزة التحفظات غري املقبولة أو غري                      ً، الذي مل يستبعد مطلقا ١-١املبدأ التوجيهي مشروع الواسع للتحفظات الوارد يف 

إىل  ودورمبا رأى املقرر اخلاص أن يع. ميكن أن يطبق بطريقة تلقائية؟ ورأى السيد هافنر أن هذا االستنتاج حمفوف باخلطر
 .قريره القادم  يف ت             ًهذا األمر جمددا 

وفيما يتعلق مبشاريع املبادئ التوجيهية يف حد ذاهتا، أعرب السيد هافنر عن اتفاقه التام مع املقرر اخلاص بأن  -٣٤
 كان من ه تساءل ما إذاولكن. التحفظات ليست هي الوسيلة الوحيدة لتعديل األثر القانوين ملعاهدة من املعاهدات

وأعرب عن ختوفه من أن يكون املقرر   ادئ التوجيهية ملسألة بدائل التحفظات؟ الضروري حقا ختصيص سلسلة من املب
مشروع ن نص إ ف،وعالوة على ذلك. ىل تأخري أعمال اللجنةإاخلاص قد انساق خارج نطاق موضوعه، مما قد يؤدي 

" اهدة من املعاهدات تعديل آثار أحكام مع"يف عبارة " معاهدة"وهل كلمة .      ً متاما           ً ليس واضحا ١-٧-١املبدأ التوجيهي  
يف سائر " املعاهدات"ذا كان ذلك كذلك، فما هو املعىن الذي ينبغي فهمه من كلمة إ املعاهدات الثنائية؟ و         ًتشمل أيضا 

ىل أساليب إ أن تلجأ ]…[جيوز "ن استخدام عبارة إ ف،وعالوة على ذلك. توضيحهاهنا مسألة ينبغي إاملبادئ التوجيهية؟ 
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، يف حني أن  العام القانون الدويلحبسبمكانية أو واجب إىل أساليب أخرى هو إاع بأن اللجوء  ، قد يعطي االنطب"أخرى
وتكمن الصعوبة هنا يف استخدام . ذا نص عليها صراحة يف املعاهدة ذاهتاإال إمكانية ال تتاح يف بعض احلاالت إلهذه ا
 .نكليزية، مما يفتح الباب لتفسريات خمتلفةإل يف الطبعة اmayكلمة 

وقد فهم السيد هافنر أن قائمة األساليب اليت تسمح بتعديل آثار أحكام معاهدة من املعاهدات، والواردة  -٣٥
ذا كان من املفيد إنه تساءل عما أال إ. ، قد قدمت على سبيل املثال ال احلصر٢-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع يف 

ست على ما يبدو حتفظات مبوجب التعريف الوارد يف  قائمة باألفعال اليت لييةالتوجيهاملبادئ تضمني مشاريع 
ىل ذلك مل تكن إضافة إلوبا. ن هذا التعداد كان ينبغي أن يرد يف الشرحإوقال . ١-١املبدأ التوجيهي مشروع 

الشروط التقييدية اليت حتد من "نه مل يفهم ما يقصده املقرر من عبارة إوهكذا ف.                          ًاألمثلة املقدمة واضحة دائما 
املنشئة عاهدة امل من ٢٩٧ و٢٩٦ورمبا كان يفكر السيد بيليه يف املادتني ". اللتزامات الناشئة عن املعاهدةموضوع ا
حلقوق اخلاص با من العهد الدويل ٤ أو يف املادة ،)ملعاهدة أمستردام    ً وفقا  وهو ترقيم معدل  (ةاألوروبيللجماعة 

حتفظات  "                            ًنسان، واليت أطلق عليها أحيانا إلية حلقوق ا من االتفاقية األوروب١٥ أو املادة ،املدنية والسياسية
 . هلذا املبدأ التوجيهي                                       ً على املستوى التقين وال ينبغي أن يكون مربرا                              ًال أن هذا املفهوم مل يلق اعترافا إ، "السيادة

ن إوحىت و.  الذي يتناول الشروط التقييدية٣-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع  عن                   ًوميكن االستغناء أيضا  -٣٦
ال أن إكان بوسع الدول أن تستخدم هذه الشروط التقييدية لتعديل آثار معاهدة من املعاهدات باالتفاق العام، 

، على األقل ١-١ للتعريف الوارد هلا يف املبدأ التوجيهي                           ًلط بينها وبني التحفظات طبقا اخلهذه الشروط ال ميكن 
 .١٩٦٩لعام منذ اعتماد اتفاقية فيينا 

 من االلتباس، وكان            ًقد تثري قدرا " تطبيق قواعد أعم واردة يف املعاهدة"ن عبارة إ ف،ث الصياغةأما من حي -٣٧
 قصر نطاق                           ًذا كان املقرر اخلاص يقصد فعال إال إ، "تطبيق قاعدة أخرى واردة يف املعاهدة"من األوضح أن يقال 

 .تطبيق املبدأ التوجيهي على األحكام ذات الطابع العام

اجلملة قبل يف  clauses وكلمة exclusion بني كلميت anyدراج كلمة إىل أن إد هافنر وأشار السي -٣٨
 .جعل اجلملة غري مفهومةمن النص اإلنكليزي للتقرير  ١١٠ من الفقرة األخرية

، اعترف السيد هافنر بأن هناك أوجه شبه معينة بني ٤-٧-١وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٣٩
ولكن الفرق الرئيسي . فظات، تتمثل يف أنه ال ينبغي ألي منهما املساس مبوضوع املعاهدة وهدفهااالتفاقات والتح

.            ًيبدو ضروريا ال ن مشروع املبدأ التوجيهي هذا إ ف،ونتيجة لذلك. بينهما يكمن يف الطابع االنفرادي للتحفظ
دولة، يف حالة ترخيص املعاهدة ذا كان من حق الإواملسألة اليت قد تستحق النظر هبذا الصدد هي معرفة ما 

ذا إبالتحفظات، استبعاد األثر القانوين حلكم ما يف املعاهدة يف تطبيقه على دولة طرف أو دول أطراف معينة، وما 
 املقررىل أن إوبالنظر . ذا كانت املعاهدة ال تنص صراحة على هذا احلقإ لتحفظ               ًعالن سيكون مماثال إلكان هذا ا

عالنات اليت تسمح باستبعاد تطبيق التزام لفترة حمدودة، ميكن القول بأن إلنطاق التحفظات ااخلاص قد استبعد من 
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 مبقتضى معاهدة من املعاهدات بالنسبة لدول معينة فقط، ال تندرج يف عداد اتعالنات اليت تستبعد تطبيق التزامإلا
 . من ذلك بشكل قاطع                            ً أن السيد هافنر مل يكن متأكدا إالالتحفظات، 

 على حنو متواتر وتطرح مشكالت ٨-١-١املبدأ التوجيهي مشروع وتطبق شروط االستبعاد الواردة يف  -٤٠
 عندما ،وعلى سبيل املثال. وال يكاد يكون هناك فرق بني هذه الشروط والشروط اليت جتيز التحفظات. عديدة

ث نووي، للدول األطراف بأن تعلن وقوع حادعن  التبليغ املبكر اتفاقيةتأذن مادة يف معاهدة من املعاهدات مثل 
بداء حتفظات إأهنا لن تطبق مادة معينة بشأن املسؤولية، فما الفارق بني مثل هذا احلكم وبني مادة ترخص للدول ب

جتاه حكم معني من أحكام املعاهدة؟ ويف كلتا احلالتني، دارت مفاوضات من أجل حتديد حكم ميكن أن يكون 
ليه إن االستنتاج الذي توصل إومن مث ف". حتفظات تفاوضية"حبيث يشكل كالمها عالن، إل ملثل هذا ا      ًموضوعا 

دراجها يف املبادئ إهو استنتاج صحيح، وال ينبغي " مضللة" بأن هذه العبارة ،١٦٨، يف الفقرة املقرر اخلاص
مكانية إلق بهنا متواترة وتطرح مشكالت فيما يتعإومع ذلك ينبغي دراسة موضوع هذه الشروط حيث . التوجيهية
وأوضح السيد هافنر يف هذا الصدد أنه ال يتفق مع التفسري الذي أعطاه املقرر اخلاص .  حتفظات أخرىمقبولية
 ال ميكن ومفاده أنهجابته على سؤال طرحه السيد سيما، إ يف معرض ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ١٩للمادة 

 .الستبعاد أي حتفظ آخر" فقط"ات حياهلا، مث تضيف كلمة                                   ُ            تصور أن تتفق الدول على قائمة مبواد ي سمح بالتحفظ

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مناقشات مستفيضة بشأن موضوع روما وقد جرت أثناء وضع نظام  -٤١
وبينما ال حيدد النظام األساسي صراحة .  اليت حتظر أي حتفظ١٢٠واعتمدت يف هناية األمر املادة . التحفظات

صدار إ معينة منها ترخص للدول ب                       ًنه ميكن القول بأن أحكاما أال إ للتحفظ،                   ًميكن أن تكون موضوعا األحكام اليت 
 الذي ١٢٤ىل الذهن هو احلكم االنتقايل للمادة إوأول مثل يتبادر . عالنات ذات أثر مشابه ألثر التحفظاتإ

ومما ال .  املتعلقة باختصاص احملكمة٨يرخص للدول األطراف بأن تعلن عدم قبوهلا آلثار معينة مترتبة على املادة 
ىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام إ يرمي     ًعالنا إ يعترب ١٢٤ تصدره دولة مبوجب املادة     ًعالنا إريب فيه أن 

ذا ما إ هبذا املعىن، و١٢٤ املادة تهم       ُذا ما ف إو. معينة من املعاهدة من حيث انطباق هذه األحكام على هذه الدولة
ُ عالن مبقتضى هذه املادة ور إصدر  الفقرة الفرعية نه ال ميكن قبول أي حتفظ آخر مبوجب إئي أنه مشابه لتحفظ، ف                     

وعلى ضوء هذه . ظر التحفظاتحيب شرط ا، حىت يف غي١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ١٩املادة من ) ب(
 صدر مبقتضى     ًعالنا إن إ    ًيضا لقول أااحلال ميكن ، وبطبيعة.  من قبيل احلشو١٢٠ ميكن اعتبار الفقرة ،املالحظات

 فسيكون هناك تباين بني ،            ًذا اعترب حتفظا إأما ). سبع سنوات( ألن أجل تطبيقه حمدود              ً ال يعادل حتفظا ١٢٤املادة 
الذي " الغموض االصطالحي" االحتجاج بأن هذا مثل من أمثلة              ًولكن جيوز أيضا . ١٢٤ واملادة ١٢٠املادة 

 . من تقريره١٦٢ الفقرة يتحدث عنه املقرر اخلاص يف

عالنات الصادرة مبقتضى شروط االستبعاد وبني إلىل التطابق بني اإوخلص املقرر اخلاص يف تقييمه النهائي  -٤٢
فعندما انكب على دراسة هذ املشكلة منذ عدة سنوات .  بينهما                                ًال أن السيد هافنر رأى أن مثة متييزا إ. التحفظات

                              ً بني االثنني مبعىن أن التحفظ، طبقا                                        ًكر عن وقوع حادث نووي، شعر بأن هناك فرقا طار اتفاقية التبليغ املبإيف 
                                                                     ً، له أثر متبادل بينما يف حالة شرط استبعاد املسؤولية يكون األثر انفراديا ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٢١للمادة 
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ال أنه سيكون من األمهية إظر، ىل موضوع االتفاقية قيد النإذا كانت هذه اخلاصية تعزى إومل يعرف ما . فحسب
ىل إن هذه املسألة تفضي إ ف،وبطبيعة احلال.  يف اتفاقيات أخرى                            ًذا كان هذا التمييز يوجد أيضا إمبكان معرفة ما 

. نسان تطرح بوجه عام مشكلة األثر املتبادلإل ألن التحفظات على املعاهدات املتعلقة حبقوق ا                ًصعوبة جديدة نظرا 
 يف املبادئ التوجيهية، وهي مشكلة ال يبدو حىت اآلن أن                                ًينبغي طرح هذه املشكلة اخلاصة أيضا ومما ال شك فيه أنه 
 ."الغموض االصطالحي"ىل نوع من إالسيد هافنر يعزوها 

عالن انفرادي، أعرب السيد إوفيما يتعلق باألساليب اليت تسمح باالختيار بني أحكام معاهدة عن طريق  -٤٣
عالنات االنفرادية الصادرة مبوجب إل من التقرير، ومؤداها أن ا١٧٧ الواردة يف الفقرة هافنر عن تأييده للفكرة

                               ًوهذا االستنتاج ميكن استخالصه أيضا . شرط استبعاد بعد دخول املعاهدة حيز النفاذ ال تسلك يف عداد التحفظات
 .التعليق ال يفإدراجه إ، ولذا ال ميكن ١-١من التعريف الوارد يف مشروع املبدأ التوجيهي 

.  وجدت نفسها حيال الشروط االختيارية من جديد،٦-٤-١املبدأ التوجيهي مشروع وعندما تناولت اللجنة  -٤٤
عالنات اليت تقبل هبا دولة التزامات نص إلوميكن التساؤل يف هذا الصدد عن أسباب التمييز يف املبادئ التوجيهية بني ا 

وعادة ما يالحظ يف صياغة . عالنات الصادرة مبقتضى شروط االستبعادإلحدى املعاهدات وبني ا  إعليها صراحة يف 
ىل االستبعاد، أي من الشروط إاألحكام املتعلقة بتسوية اخلالفات والواردة يف االتفاقيات العاملية، انتقال من التضمني 

، وبينما كان بوسع ٨-١-١ ىل الشروط الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهيإ ٦-٤-١الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي  
جراء والترخيص للدول   إلعالن، مثة نزوع اآلن للتحسب هلذا ا إلزامي عن طريق إجراء قضائي إ قبول            ًالدول سابقا 

 النوعني من الشروط من وجهة النظر  ينوعلى الرغم من التشابه الشديد بني هذ . عالن انفراديإباستبعاده من خالل 
 للقانون                                           ً، ألن كليهما ميكن أن يعامل بطريقة خمتلفة تبعا                                  ً هما يف املبادئ التوجيهية يبدو صحيحا  ال أن التمييز بينإالسياسية، 

عالنات يف هذه احلالة ذات طبيعة انفرادية إل ألن ا            ً يعترب ضروريا ٦-٤-١ذن أن املبدأ التوجيهي إومن املؤكد . الداخلي 
 .١-٤-١املبدأ التوجيهي مشروع طار إوال تندرج يف 

، أعرب السيد هافنر عن موافقته التامة على آراء املقرر ٧-٤-١ا يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي وفيم -٤٥
ومع ذلك ميكن . د األمساكئاالختصاص يف موضوع مصا يف قضية                    ًىل احلكم الصادر مؤخرا إ             ًاخلاص، مستندا 

منا إ ال تتعلق مباشرة مبعاهدة، وعالنات ألهناإل مثل هذه ا                              ً بأن تعريف التحفظات يستبعد فعال                 ًاالحتجاج هنا أيضا 
ن كان السيد هافنر رأى أن بوسعه أن يقبل إ، حىت والتعليقذن تناوهلا يف إويكفي . عالن صدر مبقتضى معاهدةإب

 . يف هذه احلالة على وجه التحديد     ً خاصا         ً توجيهيا     ًمبدأ 

            ً تتطلب مبدأ ٨-٤-١وجيهي وأعرب السيد هافنر عن تشككه يف أن الشروط الواردة يف مشروع املبدأ الت -٤٦
عالنات الصادرة مبقتضى شرط اختياري والوارد ذكرها يف مشروع إلىل اإذ ميكن ضم هذه الشروط إ بذاته،       ً قائما        ًتوجيهيا 

 من ٢٠ لدرجة أن املادة                        ًوهذه الشروط متقاربة جدا .  فيهاندمج، ولكن بدون أن ختتلط هبا أو ت٦-٤-١املبدأ التوجيهي 
ويعترب مثال امليثاق األورويب للغات احمللية أو لغات األقلية أكثر . عي األورويب تضمها كلها يف حكم واحدامليثاق االجتما

ن إ ف،وهكذا. عالنات الضخمة الصادرة عن الدول مبوجب هذا الشرطإلشهد على ذلك ات مما يظهر يف التقرير، و  ًدا يتعق
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عالنات إلا: عالناتإل خمتلفة من ا                ً، تتناوالن أنواعا ٢لى ضوء املادة هتا عء اليت ينبغي قرا٣ واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة 
عالن أن إصدار  إذ ينبغي للدول قبل إ، امليثاق من ٣ املادة اليت تشملهاعالنات إل من التقرير، وا٢٠٢املذكورة يف الفقرة 
عالن صادر مبقتضى إومن املؤكد أن أي . امليثاقطبق عليها ي، اليت قرأها السيد هافنر، اللغة اليت س٣تبني مبقتضى املادة 

، ألن هذه املادة ال تتيح للدول األطراف أي ٨-٤-١مشروع املبدأ التوجيهي ال ميت بأي صلة إىل  ٣ من املادة ١الفقرة 
ولكن . ٦-٤-١عالن ضمن الشروط املبينة يف مشروع املبدأ التوجيهي إلدراج مثل هذا اإ ولكن ميكن ؛جمال لالختيار
تأذن للدول بقبول التزام ولكن جتربها على بيان جمال تطبيق      يف هذا األمر ألن املادة املعنية ال        ًكك أيضا ميكن التش
ذا مل يكن من إذا كانت مجيع الشروط األخرى ترد يف مبادئ توجيهية قائمة بذاهتا، جيوز التساؤل عما إ ف،وعليه. االتفاقية

دية الصادرة مبقتضى شرط يلزم دولة من الدول على حتديد جمال تطبيق     عالنات االنفراإلا" التفكري يف             ًالضروري أيضا 
 ".حدى املعاهدات إ

ىل أن اجلملة الثانية إن كان قد ذهب إ مقبول، و٥-٧-١ورأى السيد هافنر أن مشروع  املبدأ التوجيهي  -٤٧
 من تقريره ٩٩الفقرة نه ال يشاطر املقرر اخلاص الرأي الذي أعرب عنه يف إوقال من جهة أخرى . ليست ضرورية

 على أهنا تعين مجيع      ًدائما " األطراف"فسرت كلمة فقد  .١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي  فيينا من اتفاقيايت٣١بشأن املادة 
ن إبرام اتفاق بشأن تفسري خاص للمعاهدة، فإذا أرادت أطراف معينة فقط إاألطراف يف معاهدة، وبناء على ذلك 

 .٣١طار املادة إدرج يف  فيما بينها ال ين                ًهذا سيكون اتفاقا 

 ٨-٤-١ و٧-٤-١ و٦-٤-١ و٨-١-١مشاريع املبادئ التوجيهية إحالة  أوصى السيد هافنر ،      ًوختاما  -٤٨
 مبشروع املبدأ التوجيهي ٨-٤-١على أن يرفق مشروع املبدأ التوجيهي ( إىل جلنة الصياغة ٥-٧-١ و١-٧-١و
 ). من غري أن يدمج به٦-٤-١

ىل جلنة إ ٤-٧-١ و٣-٧-١ و٢-٧-١ و١-٧-١شاريع املبادئ التوجيهية حالة مإ اقترح الرئيس -٤٩
 يف استخدام الوقت املخصص للجنة الصياغة                            ً من ارتباط وثيق، ورغبة أيضا ها ملا بين      ً، نظرا ةمؤقتبصفة الصياغة 

شاريع وأن  على هذه امل                 ًبداء تعليقات أيضا إيزال بوسع أعضاء اللجنة ال  أنه                                ًعلى حنو أمثل، على أن يكون مفهوما 
هذا االقتراح سيمكن جلنة و. على جلنة الصياغة أن تراعي على النحو الواجب املالحظات املبداة يف اجللسات العامة

 .أن اللجنة قد أقرت اقتراحهقال الرئيس إنه، إذا مل يكن هناك أي اعتراض، فسيعترب  و.الصياغة من بدء أعماهلا

 .وقد اتفق على ذلك 

تتألف من على املعاهدات أعلن أن جلنة الصياغة بشأن التحفظات ) يس جلنة الصياغةرئ (السيد غايا -٥٠
السيد وتشيفوندا،  – السيد بامبوويكونوميدس، إالسيد و) املقرر اخلاص(السيد بيليه : األعضاء التالية أمساؤهم

 السيد كامتوويد العريب، السوالسيد سيما، والسيد روزنستوك، والسيد تومكا، والسيد براونلي، وينا سوارس، ايب

 ).هحبكم منصب(السيد رودريغيس ثيدينيو و
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نه يعتقد مثل السيد هافنر أن إ وقال ٨-١-١ىل مشروع املبدأ التوجيهي إ أشار السيد براونلي -٥١
 . من التحفظات التفاوضية                                                            ًالتحفظات املبداة مبقتضى شروط االستبعاد هي يف واقع األمر قريبة جدا 

-١ و١-٧-١دراج مشروعي املبدأين إحظ أنه يتضح من مناقشات اجللسة العامة أنه جيدر  الالسيد هي -٥٢
لقاء مزيد من إىل التعليقات املقترنة هبما يف صلب التقرير على إضافة إلذ سيساعدان باإ يف دليل املمارسة، ٢-٧

 فيهم الدبلوماسيون والقانونيون الضوء على عدد كبري من املسائل املعقدة، مما سيعود بالفائدة على املمارسني مبن
 .غري املتخصصني

 من التقرير، يالحظ ٨٣ بشأن بدائل التحفظات والفقرة ٢-٧-١وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٥٣
شروط "(  ”clawback clauses” هيغيرتة السيدتهأن الفئة األوىل وهي تشمل الشروط التقييدية، تتمشى مع ما أمس

 يف الفئة الثانية اليت اقترحها املقرر            ًدراجها أيضا إعفاءات ميكن إلأى السيد هي أن مثل هذه اور. )٩(")العدول
 ويف الفقرتني ٢-٧-١ للتعريف الوارد هلا يف مشروع املبدأ التوجيهي          ًوذلك طبقا " شروط االستثناء"اخلاص وهي 

ا تستخدم يف املعاهدات، فقد يكون من  م               ًعفاءات اليت كثريا إلىل أمهية شروط اإوبالنظر .  من التقرير١٤٠ و٨٣
. ىل تعديل آثار األحكام الواردة يف معاهدة من املعاهداتإاملستحسن ختصيص فئة خاصة هلا يف األساليب الرامية 

الواردة يف " عامة"بعد كلمة " عفاء منهاإلأو ا"ضافة عبارة إ ألمهية هذه املسألة، ميكن              ًب ذلك وتأكيدا اويف غي
 .٢-٧-١ تعريف شروط االستثناء يف مشروع املبدأ التوجيهي السطر األول من

، ورأى أن العنوان ٤-٧-١والحظ السيد هي أن املقرر اخلاص يقترح بديلني لعنوان املبدأ التوجيهي  -٥٤
بقاء عليه ألنه أكثر إلهو األفضل وينبغي ا" االتفاقات املربمة بني الدول واليت هلا نفس موضوع التحفظات"الثاين 

نه يغطي مجيع االتفاقات مبا فيها التحفظات ذات الطابع الثنائي والتعديالت والربوتوكوالت اليت أ من حيث   ًوال مش
 .ميكن أن تربمها أطراف معينة يف املعاهدة

 من تقريره، رأى السيد ١٤٣املقرر اخلاص يف الفقرة  اقترحه وفيما يتعلق باملبدأ التوجيهي اجلديد الذي -٥٥
 ،، ولكن ميكن من جهة أخرى                                  ًدراج هذا املبدأ التوجيهي ليس ضروريا إك شأن املقرر اخلاص أن هي شأنه يف ذل

 .التعليقيراد العناصر اليت ينطوي عليها يف إ على الشمول واالكتمال،      ًوحرصا 

 اقترحت ٧-٤-١ و٦-٤-١ و٨-١-١ الحظ السيد هي أن مشاريع املبادئ التوجيهية ،     ًوأخريا  -٥٦
ىل جلنة الصياغة من أجل إحالتها إبادئ التوجيهية اليت اعتمدت بصفة مؤقتة، ورأى من مث الستكمال مشاريع امل

 .دراجها يف دليل املمارسةإ صياغتها وحتديد موقع حتسني

                                                        

)٩( R. Higgins, “Derogations under human rights treaties”, The British Year Book of International 
Law, 1976-1977, p. 281.                                                                                                                                                     
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 من ١٧ىل املادة إشارة إلعالنات الصادرة مبقتضى شرط استبعاد أن اإلىل اإ رأى بالرجوع السيد سيما -٥٧
فهذه املادة تتعلق يف واقع األمر بقبول . شارة مضللةإهي من التقرير  ١٤٨ الفقرة  يف١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا 

 من وجهة نظر االتفاقية            ً أن مثة فرقا                                                                     ًأجزاء معينة فقط من معاهدة، ويتضح من نص املادة ومن تعليقات اللجنة أيضا 
ىل معاهدة إ تنضم من حيث املبدأ  والدولة اليت١٧ىل جزء فقط من معاهدة مبقتضى املادة إبني الدولة اليت تنضم 

 . واملواد التالية١٩يف جمموعها مع االستفادة من حتفظات معينة حتكمها املادة 

ىل  إ شارة    إلوبا  ١٩٦٩لعام    من اتفاقية فيينا     ١٩من املادة    ) ب (ويف معرض تفسري السيد هافنر للفقرة الفرعية                -٥٨
 التفاقية متعددة األطراف تستبعد التحفظات ولكن جتيز                  ً   شيقا                                             ً            مالحظات املقرر اخلاص عن املوضوع ذاته، قدم مثاال             

ىل تناقض بني خمتلف أحكام        إ ن هذا سيؤدي      إعالنات خطأ على أهنا حتفظات ف          إلذا ما اعتربت هذه ا      إو . عالنات معينة   إ
ناك من    ذا مل يكن ه   إ عالن،    إطالق اسم حتفظ على          إ وبوجه أعم سأل السيد سيما املقرر اخلاص عن جدوى                    . املعاهدة  

ذا ما أصر املقرر اخلاص على موقفه فرمبا                   إو . تفاقية عليه   السبيل لتطبيق أي حكم من األحكام اخلاصة بالتحفظات يف ا                  
عالنات اليت تستبعد تطبيق        إل عالنات اليت تستبعد تطبيق أحكام أساسية يف املعاهدة وبني ا                     إل كان بوسعه التمييز بني ا       

 .ن التحفظات    جراءات معينة ومن مث تكون خمتلفة ع       إ

نه ليس على يقني، شأنه شأن املقرر اخلاص، من أن كون معاهدة ما ال إ قال  تشيفوندا–السيد بامبو  -٥٩
 .ىل استنتاج مفاده أهنا حتظر سائر التحفظاتإجتيز سوى حتفظات معينة ميكن أن يفضي 

٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٣٣جللسة ا

 ٠٥/١٠ الساعة ،٢٠٠٠يونيه / حزيران٧يوم األربعاء، 

 ياماداشوساي  السيد :الرئيس

، السيد براونلي، سوارس السيد بايينا،  تشيفوندا�السيد بامبو ، يكونوميدسإالسيد  :احلاضرون
، السيد سيما، السيد سرينيفاسا راو، السيد روزنستوك، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد دوغارد، السيد بيليه
السيد ، السيد لوكاشوك، متادجاأ –السيد كوسوما ، السيد كاباتسي، لسيد غوكوا، السيد غالتسكي، السيد غايا

 .السيد هي، السيد هافنر، ممتاز

 ـــــــ

 A/CN.4/508؛ (A/CN.4/504, sect. B  )تابع ()١(التحفظات على املعاهدات
 A/CN.4/L.599)؛ )٢(Add.1-4و

 ] من جدول األعمال٥البند [

 )تابع (التقرير اخلامس للمقرر اخلاص

، Add.1-4)و (A/CN.4/508املقرر اخلاص اخلامس من تقرير الثاين  الفصلن إ قال يكونوميدسإالسيد  -١
ً يستحق ثناء ، عالنات التفسرييةإلالذي يتناول بدائل التحفظات وا ن هذه هي، على حد علمه، أوأضاف .      ً خاصا          

ملة ملوضوع صعب وغري مطروق، وال شك يف أهنا املرة األوىل اليت يضطلع فيها مبثل هذه الدراسة الرائعة الشا
 . مرجعية ال تقدر بثمن          ًستكون أداة 

االستنتاجات األولية بشأن التحفظات على املعاهدات املتعددة األطراف الشارعة، مبا فيها "ىل إوأشار  -٢
 يرى أن مبادرة          ًكان دائما نه إ، فقال )٣( اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني"نسانإلمعاهدات حقوق ا

نه يوافق على اقتراح املقرر اخلاص الوارد إ             ًواستدرك قائال .  متسرعةتكنن مل إاللجنة يف هذا الصدد سابقة ألواهنا، 
يف مجيع املسائل انتهاء اللجنة من النظر عادة حبث االستنتاجات األولية فور إىل إ من تقريره والرامي ١٨يف الفقرة 

 .علقة بنظام التحفظاتاملوضوعية املت

                                                        

لالطالع على نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف دورهتا احلادية  )١(
 .٤٧٠، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية واخلمسني، انظر 

 ).اجلزء األول (، اجمللد الثاين   ٢٠٠٠حولية   مستنسخة يف   )٢(

 .١٧، احلاشية   ٢٦٣٠انظر اجللسة   )٣(
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 بوجه عام على أن نظام التحفظات              ًن هناك اتفاقا إ، قال املبادئ التوجيهيةوبشأن اهلدف من مشاريع  -٣
نه يرى أن أي أخطاء إوعلى الرغم من ذلك، ف.  ال ينبغي تعديله١٩٨٦و ١٩٦٩ يالذي أنشأته اتفاقيتا فيينا لعام

ع املبادئ يراكتشفها اللجنة ينبغي أن تصحح بواسطة مشغفاالت يف ذلك النظام تإأو جوانب غموض أو 
 ، ليس هذا       ً سريعا           ًيشهد تطورا الذي عمل ببساطة على توضيح وصقل املوضوع، ت ينبغي أن يتالتوجيهية، ال

 .غفاالتإصحح أي ت عملية للمشاكل القائمة وأن         ًوجد حلوال ت أن                     ًفحسب،  بل ينبغي أيضا 

                                      ً بعد وهي مشكلة تعريف التحفظات، وخصوصا       ً مرضيا          ُ      ًرئيسية مل ت حل حال ن مثة مشكلة إ             ًواستطرد قائال  -٤
 لعام  للتعريف الوارد يف اتفاقييت فيينا             ًفالتحفظ، وفقا . يف ضوء مقترحات جديدة معينة مقدمة من املقرر اخلاص

غري . يف املعاهدة استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة واردة إىل يرمي انفرادي، هو بيان ١٩٨٦ و١٩٦٩
                                                       ًحدامها تقييدية واألخرى توسعية، يف حني أن التحفظ يعترب دائما إميكن أن تفهم بطريقتني، " تعديل"أن كلمة 

. ٢-٤-١ و١-٤-١ و٦-١-١ و٥-١-١، وهذه خاصية مشدد عليها يف مشاريع املبادئ التوجيهية        ًتقييديا 
قريره أن التحفظات ال تعمل سوى على احلد من  من ت١١٨ن املقرر اخلاص نفسه الحظ يف الفقرة أوأضاف 

 فيينا ينبغي أن يعدل لكي تربز يتنه لذلك يعتقد أن التعريف الوارد يف اتفاقيإوقال . االلتزامات التعاهدية ألصحاهبا
 .                                        ًبشكل أشد حقيقة أن التحفظات تقييدية دائما 

 ليست هلا ٤-٧-١ىل إ ١-٧-١  منالتوجيهيةجراءات املبينة يف مشاريع املبادئ إلن اإ                ًوتابع كالمه قائال  -٥
ن معظم املبادئ التوجيهية إ ف،وعالوة على ذلك.      ً مماثال           ً تؤدي دورا              ًن كانت أحيانا إأي صلة بالتحفظات، و

ومن .  بل بشروط تعاهدية أو اتفاقات تكميلية بني أطراف املعاهداتاالنفراديةعالنات إلاجلديدة ال يتعلق با
 .تدخل يف حدود اختصاص اللجنةهنا ال أ   ًذا إالواضح 

وبشأن املبدأ .       ً مفيدا                 ًجراءات تؤدي غرضا إلذا كانت تلك اإ طرح عما        ًن تساؤال إ             ًواستدرك قائال  -٦
تشيفوندا يف االعتراض  -نه يؤيد السيد بامبوإ، قال "بدائل التحفظات"، املعنون ١-٧-١التوجيهي التمهيدي 

تقييدية أو توسعية أو ما بني هذا وذاك، وينبغي أن : سريات متعددة، اليت ميكن أن تفسر تف"تعديل"على كلمة 
 ".ينقص"أو " خيفض"أو " يقيد"أو " حيد"يستعاض عنها بكلمة ذات مدلوالت تقييدية، مثل 

، املتعلقة ٢-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع ن الفقرة الفرعية الثالثة من اجلزء األول من إ             ًواسترسل قائال  -٧
على ،  يف الواقع،فهي تناقض مفهوم التحفظ ذاته، ألن األطراف املعنية توافق. ارية، ينبغي حذفهابالشروط االختي

ولذلك ال ميكن وصف تلك . التقيد بالتزامات ليست مفروضة عليها، وبذلك تزيد من التزاماهتا وال حتد منها
 .الشروط بأهنا بدائل للتحفظات

 مفرط البعد عن التعريف املقبول         ً هو أيضا ٢-٧-١لتوجيهي املبدأ امشروع ن اجلزء الثاين من أكما  -٨
جراءات الواردة فيه، واليت هي على أية إل من حيث األساليب القانونية، ولذا فاألفضل حذف ا              ًللتحفظ، وخصوصا 
 . للمستشارين القانونيني للدول واملنظمات الدولية               ًحال معروفة جيدا 
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، خبصوص الشروط التقييدية، ال حاجة له، ٣-٧-١ التوجيهي املبدأمشروع ن إ                 ًومضى يف كالمه قائال  -٩
املبدأ مشروع ن أكما . ٢-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع جراء األول املبني يف إلألن فحواه يتناوهلا بالفعل ا

املبدأ مشروع  ينبغي حذفه لنفس األسباب اليت ينبغي أن حيذف من أجلها اجلزء الثاين من ٤-٧-١التوجيهي 
 ٣-٧-١املبدأين التوجيهيني مشروعي وأوضح أنه بذلك يشارك السيد هافنر رأيه القائل بأن . ٢-٧-١ التوجيهي

 . ليس هلما مكان يف دليل املمارسة٤-٧-١و

املبدأ مشروع  مع الفقرتني الفرعيتني األوليني من ١-٧-١املبدأ التوجيهي مشروع ، اقترح دمج      ًوأخريا  -١٠
 :جيهي املركب التايل يف املبدأ التو٢-٧-١التوجيهي 

ىل أساليب أخرى، غري أسلوب التحفظات، لتعديل آثار إجيوز للدول واملنظمات الدولية أن تلجأ "  
 :دراج ما يلي يف املعاهدةإأحكام معاهدة من املعاهدات من حيث انطباقها على األطراف، مثل 

 تزامات اليت تفرضها املعاهدة؛            شروط التقييدية اليت حتد من موضوع أو نطاق أو تطبيق االل                     ال )أ(  

 ."شروط االستثناء اليت تتيح عدم تطبيق التزامات املعاهدة يف حاالت حمددة وملدة حمددة                                 )ب(  

 بتعليق موضوعي مدعم حبجج                                                  ًن من الطبيعي أن يكون املبدأ التوجيهي املقترح مصحوبا إ           ًوأضاف قائال  -١١
 ١-٧-١من  على مشاريع املبادئ التوجيهية ة احلاليات يف التعليقوجيهة حيتوي على كل املعلومات املفيدة املبينة

 .٤-٧-١ىل إ

 مسألة الطابع التقييدي بوجه خاص للتحفظات مناقشة تناقشقد  جلنة الصياغةن إ قال السيد غالتسكي -١٢
ظ  أن هناك حاالت القصد فيها من التحفظات أن توسع معىن أحكام معينة، مثل التحفتمستفيضة، حيث الحظ

نه لذلك أوأضاف . اجلماعية واملعاقبة عليهابادة إلالذي أبداه بعض بلدان أوروبا الشرقية على اتفاقية منع جرمية ا
 .ألهنا تشمل مجيع احلاالت املمكنة يفضل الصيغة اليت يقترحها املقرر اخلاص

 بعض األحكام، ولكن  من التحفظات يقصد منه تقييد نطاق                    ًنه يوافق على أن عددا إ قال السيد براونلي -١٣
أما االستخدام اجملازي لعبارة التقييد أو التوسيع .  هو تعديل األحكام- من الناحية التحليلية -الغرض من التحفظ 

 . ملصاحل الدول                                                                         ًفهو سطحي وال يوضح طريقة تصرف الدول أو حيدد دافعها، وهو تغيري معىن الصكوك وفقا 

يكونوميدس على أن قرار اعتماد استنتاجات أولية بشأن موضوع إنه يتفق مع السيد إ قال السيد غوكو -١٤
وقد أعربت حكومة الفلبني، يف ردها على .  ألوانه                                              ًالتحفظات على املعاهدات كان عند اختاذه يبدو سابقا 

ىل أن تقدم الصيغة إبداء حكم يف املسألة إاالستنتاجات األولية، عن قدر معني من التخوف، ولكنها ستمتنع عن 
 .هائية لدليل املمارسةالن

 



 

-343- 

يكونوميدس العبارة االستهاللية من املبدأ التوجيهي اجلديد إ اقترح أن يعدل السيد السيد روزنستوك -١٥
 ".من أجل تيسري تقييد آثار أحكام املعاهدة: "الذي يقترحه ليكون نصها ما يلي

 تفهم مبعىن تقييدي، ألن الدول  يرى أن التحفظات ينبغي أن            ًنه كان دائما إ قال يكونوميدسإالسيد  -١٦
نه خالل مدة خدمته أوأضاف . زالة عنصر ما من نص وارد يف املعاهدةإتبدي التحفظات بوجه عام من أجل 

 يتجاوز حدود التزام وارد      ً حتفظا     ًطالقا إدارة القانونية لوزارة اخلارجية اليونانية مل يصادف إل يف ا     ً عاما ٣٥البالغة 
 ليست حتفظات باملعىن الدقيق بل هي                             ًهنا تدخل يف تلك الفئة هي عموما إات اليت يقال جراءإلوا. يف املعاهدة

 يف مشروعي ،عالوة على ذلك، عالنات انفرادية تتجاوز حدود االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة، كما قيلإ
 .م راسخن مفهوم التحفظات التقييدية هو مفهوإوعليه ف. ٢-٤-١ و١-٤-١املبدأين التوجيهيني 

ن اللجنة أقفلت باب النقاش حول هذه املسألة بقرارها خبصوص إقال ) املقرر اخلاص (السيد بيليه -١٧
 .٢-٤-١ و١-٤-١ و٦-١-١ و١-١املبادئ التوجيهية مشاريع 

عجاب باجملهود الذي بذله املقرر اخلاص يف البحث املتقن الذي إلنه شديد اإ قال السيد بايينا سوارس -١٨
ىل الدول، إرشاد إلواملقصود من دليل املمارسة هو تقدمي النصح وا. ، وبنطاق املبادئ التوجيهية املقترحةاضطلع به

 .وسوف تتعزز فعاليته بالسهولة اليت يستطيع هبا القارئ فهمه

عالنات التفسريية، توسيع النص ليشمل إلكان من املالئم، بعد تعريف التحفظات واإذا وتساءل عما  -١٩
جراءات غري إنه ال شك يف أن من املفيد دراسة إوقال . ٥-٧-١ و٢-٧-١ و١-٧-١ملبادئ التوجيهية امشاريع 

ذا أدرجت فحوى تلك املبادئ التوجيهية يف إالتحفظات ميكن استخدامها لتعديل أحكام املعاهدة، ولكن 
ويثبت . قرر اخلاص نفسهمنه، كما قال امل" الغرض النفعي"التعليقات فسيحافظ على استمرارية دليل املمارسة و

ىل حتقيق توازن بني احلفاظ على إجراءات املعنية، اليت هتدف، مثلها مثل التحفظات، إل صحة ا      ً قاطعا      ًثباتا إالتقرير 
 .موضوع املعاهدة وغرضها واجتذاب أكرب عدد ممكن من الدول األطراف

املبدأ التوجيهي مشروع  صياغة      ً تاما        ًر تربيرا ن احلجج واألمثلة اليت قدمها املقرر اخلاص تربإ             ًواستطرد قائال  -٢٠
 .١٦٧، بشأن التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء، املقترح يف الفقرة ٨-١-١

التحفظات " بشأن ١٦٨نه يوافق على الرأي الذي أبداه املقرر اخلاص يف الفقرة إ                 ًومضى يف كالمه قائال  -٢١
      ً مماثال             ًنه يتخذ رأيا إوقال . راج مشروع مبدأ توجيهي عن هذا املوضوعدإنه سيكون من غري املالئم إ، و"التفاوضية

عالنات االنفرادية اليت تصاغ إلفالنقطة اليت يبديها بشأن ا. ١٧٧املبدأ التوجيهي الوارد يف الفقرة مشروع بشأن 
 . لشرط استبعادي بعد دخول املعاهدة حيز النفاذ ميكن تناوهلا باستفاضة يف التعليق    ًوفقا 
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ىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق إأما عن ورقة العمل املقدمة من السيدة فرانسواز هامبسون  -٢٢
نه يؤيد تشجيع احلوار حول هذا املوضوع الذي إ، فقال )٤(نسانإلنسان عن التحفظات على معاهدات حقوق اإلا

ضها للبعض اآلخر وأن ال يكون هناك تعد  من اهليئتني، شريطة أن تكون أعماهلما مكملة بع       ً مشتركا             ًينال اهتماما 
                                                                     ًفتبادل املعلومات والتنسيق املشترك ضروريان، ليس فقط يف هذه احلالة بل أيضا . على والية جلنة القانون الدويل

كلما كانت هناك وكاالت دولية أخرى، وال سيما هيئات األمم املتحدة املعنية برصد املعاهدات، تتناول مسائل 
 .برنامج عمل جلنة القانون الدويل من          ًتشكل جزءا 

" شـروط العدول" اقتـرح أن يوضح املقرر اخلاص الفرق بني الشروط التقييدية والسيد دوغارد -٢٣
(clawback clauses) ن كون التحفظات إ           ًوأضاف قائال . لتقريرمن ا ٨٣ احلاشية األوىل للفقرة ليها يفإ، املشار

نسان مبقتضى املعاهدات املتعددة األطراف هو مصدر قلق إلخلاصة حبقوق اميكن أن تستخدم لتقييد االلتزامات ا
ىل أن من إشارته إ يف                        ًولكن املقرر اخلاص كان حمقا . كبري، وهو موضوع ورقة العمل املقدمة من السيدة هامبسون

لك الشروط ىل تإويشار . نسان نفسهاإلاملمكن تقييد تلك االلتزامات بواسطة شروط واردة يف معاهدات حقوق ا
ىل جعل الفرق بني إاحلاشية، جنح املقرر اخلاص تلك ويف . ما باسم الشروط التقييدية أو باسم شروط العدولإ

 كان حيق للطرف يف املعاهدة أن يقيد إذاففي حالة الشروط التقييدية، تقرر هيئة رصد ما . االثنني غري واضح
روزالني وقد عرف جيتلمان، وليس . ىل ذلكإأو األخالق أو ما االلتزامات لدواعي الصحة العامة أو األمن الوطين 

أحكام جتعل من حق الدولة أن تقيد احلقوق "، حيث وصفها بأهنا       ً صحيحا                     ً، شروط العدول تعريفا )٥(رتغيهي
       ً جذريا                                           ًومن األمثلة على هذه الشروط، اليت ختتلف اختالفا . )٦("املخولة بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي

ال جيوز أن حيرم "نسان والشعوب، اليت تنص على أنه إلفريقي حلقوق األ من امليثاق ا٦املادة  ن الشروط التقييدية،ع
وهذا التقييد خطري للغاية ألنه جيعل بوسع الدولة . "                                ًال ألسباب وشروط حيددها القانون سلفا إأحد من حريته 

 .ذا كانت ملزمة بالتزامات املعاهدةإنفسها أن تقرر ما 

، يتعني  يف مناقشات اللجنة     ً هاما               ًخذت تكتسب دورا  أنسانإلالتحفظات على معاهدات حقوق امبا أن و -٢٤
، ٣-٧-١دراج مشروع املبدأ التوجيهي إومن املهم لذلك السبب . إيالء املزيد من االهتمام ملثل هذه املسائل

 .الذي يبني أن الشروط التقييدية وشروط العدول ليست حتفظات

 .نه سيبدأ بعرض عدد من النقاط اهلامةإقال يف تلخيصه ملا دار من مناقشات ) املقرر اخلاص (لسيد بيليها -٢٥

 

                                                        

 .١٩احلاشية   املرجع نفسه،  )٤(

 .٩، احلاشية   ٢٦٣٢انظر اجللسة   )٥(

)٦( R. Gittleman, “The African Charter on Human and Peoples’Rights: A legal analysis”, Virginia 
Journal of International Law, vol. 22, No. 4 (Summer 1982), p. 667, at p. 691.                                                         
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زاء الشكل النهائي إ                                                 ًىل حد ما السيد لوكاشوك، أن اللجنة مل تتخذ قط موقفا إلقد ادعى السيد كاتيكا، و -٢٦
جبار اللجنة على اختاذ قرار رمسي إ     ًطالقا إ يرد نه ملأوأضاف . ن هذا صحيحإوباملعىن الدقيق للكلمة، ف. للمشروع

 تفضيله لصك تقين مرن يصلح كمرجع للدول يف ممارساهتا يف مسألة                   ًبيد أنه أوضح دائما . بشأن الناتج النهائي
دورهتا السابعة وكان دائما يفسر القرار الذي اختذته اللجنة يف . ليه من دليل للممارسةإوهذا ما قصد . التحفظات

                                                                      ًفليس من املستحيل اقتباس مشروع للربوتوكول من دليل املمارسة، رغم أنه شخصيا . الطريقة بنفس )٧(بعنيواألر
فاملشروع .  احلايل يف معاهدةاع املبادئ التوجيهية بشكلهيرامشليس من املناسب إدراج ف. ال حيبذ مثل هذا املسار

أعمال تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة عن ن إ وقال. ذا كان سيتمخض عن معاهدةإيتعني تنقيحه بدرجة كبرية 
ٌ واض ح دورهتا احلادية واخلمسني   ِ  .)٨( املمارسة فيما يتعلق بالشكل الذي سيتخذه دليل  

. ، وطرحها بشكل جزئي السيد كاباتسي، بشأن درجة التفصيلىل نقطة طرحها السيد العريبإومحله هذا  -٢٧
ىل الغوص يف التفصيل بدرجة أكرب مما هي يف مشروع إعة املوضوع، زاء طبيإن اللجنة مضطرة، إ           ًوأضاف قائال 

، وهي تتضمن ١٩٦٩  لعامن االتفاقيات سارية بالفعل اآلن، ويف مقدمتها اتفاقية فييناإومع ذلك، ف. اتفاقية
 بشأن املوضوع الذي يتطلب بالضرورة                     ًىل أن يكون أكثر حتديدا إنه يهدف إوقال .  بشأن التحفظات      ًأحكاما 

تفاقية، اليت يبدو أنه ال غىن عنها المنا تردد فحسب ما يرد يف اإفبعض مشاريع املبادئ التوجيهية . اجلة مفصلةمع
أن يتوافر لديها مشهد شامل مكتمل للقانون بشأن املمارسة ألسباب عملية ليتسىن للدول، باستخدام دليل 

ن احلالة إوقال . ةتفاقيالذا طابع عام مثل اة املمارسبيد أنه ليس هناك من مغزى يف أن يظل دليل . التحفظات
.                                                    ًدراجها اىل موضوع سبق هلا أن طرقته لكي جتعله أكثر حتديدا ألم حيدث أن عادت اللجنة ف: فريدة من نوعها

نه حياول بكل بساطة إوقال .  كثرية بشأن التحفظات                     ًالتفاقية بالفعل أفكارا لوقد طورت األعمال التحضريية 
 . فائدة من املمارسة احلالية،فيما يبدو، فلن تكون هناك الإو. ارتطوير هذه األفك

 جلنة إقراروأضاف ان عدم . نسانإل قد طرح بشأن التعاون مع هيئات حقوق ا      ًن سؤاال إ             ًواستطرد قائال  -٢٨
صة خاهامبسون مقررة فرانسواز السيدة قرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تعيني نسان إلحقوق ا

مكاهنم املوافقة على عدد من املسائل املطروحة للمناقشة، إذا كان بإوهو يعتزم أن يسأهلا عما . )٩(يطرح مشكلة
 .زاء وضعهاإرغم ما يراوده من شكوك 

ضافية يف اجلزء الثاين من إنه سوف يقدم مادة إوفيما يتعلق حبالة األعمال اجلارية بشأن املوضوع، قال  -٢٩
الدورة الثالثة وأعرب عن أمله يف أن يتمكن يف . أن املوضوع أعقد مما كان يظن يف البدايةوقد ثبت . الدورة

 الدورة من تقدمي تقرير مكتمل عن شرعية التحفظات، بيد أنه سيقدم دون شك يف ،٢٠٠١ واخلمسني، عام

                                                        

 ).ب (٤٨٧، الفقرة A/50/10، الوثيقة   ٢١٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين   ١٩٩٥حولية  انظر  )٧(

 .٤٥٧، الفقرة A/54/10، الوثيقة   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين   ١٩٩٩حولية   )٨(

 ,Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 (E/2000/23)انظر )٩(
chap. II, sect. B, decision 2000/108, and paras. 467-468.                                                                                            



 

-346- 

املوضوع متأخر عن موعده ن إوبعبارة أخرى، ف.  عن آثار التحفظات املشروعة أو آثار خالفة الدول              ًالقادمة تقريرا 
ن بعض املشاكل اليت يطرحها أوجدير بالذكر . مكان تعويض ما فات من الوقتإلولن يكون با. املقرر بسنتني

 مسألة تفسري         ً، وخصوصا )١٠(قانون التحفظات على املعاهدات ليست مدرجة يف القائمة الواردة يف تقريره األول
الذي يتناول آثار  أن جيد طريقة يدرج هبا هذه املسألة، ورمبا يف الفصل نه يلزمهإوقال . التحفظات على املعاهدات

 .التحفظات

زاء التحفظات، يف حني إ        ً معاديا                                        ً من األعضاء لديهم انطباع بأنه يتخذ موقفا            ًن هناك عددا إ          ًومضى قائال  -٣٠
التحفظات متثل خطوة لألمام ف.  بشأن املسألة            ًنه حمايد متاما إويف واقع احلال، . يظن آخرون أنه نصريها األكيد

                                 ّ                                                             بالنسبة للقانون الدويل، ذلك ألهنا متك ن الدول من تأييد معاهدة يف جمموعها مع االحتفاظ بقدر معني من حرية 
                                        ًىل اللجنة للحفاظ على سالمة املعاهدات؛ وبدال إذ ال يرجع األمر إ: نه خيتلف مع السيد كامتوأوأضاف . التصرف

خالل جبوهر معاهدة إلمكان دون اإللول معقولة كي يسري قانون التحفظات قدر ان ذلك، ينبغي أن تنهض حبم
 .ما

أساءوا تفسري قد السيد لوكاشوك وتشيفوندا والسيد روزنستوك  -ن السيد بامبوإ             ًواستطرد قائال  -٣١
دعة ومن ىل التخلص من املشاكل اخلاإ، ٨-١-١مقترحاته، اليت هتدف كلها، باستثناء مشروع املبدأ التوجيهي 

عالنات انفرادية إويعترب بعضها، وهو ما يصعب التعرف عليه يف القانون الدويل، .  اليت تشبه التحفظات"األشياء"
نه مل يفعل ذلك، ألنه تساوره إوقال . يف السنوات السابقة" األبواب اجلامعة"ميكن معاجلتها يف الوقت نفسه مثل 

 هلذين الشرطني، تقدم الدول      ًووفقا . بعاد، ومن الصعب الفصل بينهماالفكرة اخلاصة بشرطي خيار القبول أو االست
 ووضعها ١-١حتفظات، جيب إدراجها يف الفرع عالنات االنفرادية إل اإذا كانت تلك ويف رأيه، .عالنات انفراديةإ

، أي "عاجلام"وإذا ما اعتربت بأهنا ليست حتفظات، جيب وضعها يف الفرع  .٨-١-١يف مشروع املبدأ التوجيهي 
عالنات إ من دليل املمارسة واليت ال تعترب                               ًجراءات باقية وال ميكن طرحها متاما إبيد أنه ال تزال هناك . ٤-١الفرع 
عالنات ذات الطابع الثنائي إل يف الواقع للتحفظات، وهو ا                            ًجراء واحد على األقل يعترب مماثال إوهناك . انفرادية

ل تعترب التحفظات ذات الطابع الثنائي اتفاقات ويتعني معاجلتها يف وبالفع). ٤-٧-١مشروع املبدأ التوجيهي (
نه ال يعتقد حلظة واحدة أن أولئك الذين سوف يستخدمون الدليل سوف يرجعون إوقال . مكان آخر من الدليل

شكل ، فهم ال يرجعون ب١٩٦٩ لعام  مثل أولئك الذين يستخدمون اتفاقية فيينا                 ًىل التعليقات، متاما إبشكل منهجي 
 .نه يعارض وضع كل شيء يف التعليقاتإومن مث، ف. )١١(ىل تعليقات اللجنةإمنهجي 

ىل الشروط إ         ً استنادا ٣-٧-١عداد مشروع املبدأ التوجيهي إن السبب اآلخر وراء إ           ًوأضاف قائال  -٣٢
 من الواضح أهنا ىل تقييد نطاق املعاهدة، أدرجت يف املعاهدة وبالتايلإالتقييدية هو أن هذه الشروط اليت هتدف 

ُ                                      ليست حتفظات، وس ميت حتفظات يف املاضي، على سبيل املثال من  ، والقاضي (Scelle) فيتزموريس، وسيلقبل              
                                                        

 .٦، احلاشية   ٢٦٣٢انظر اجللسة   )١٠(

 . وما يليها من النص اإلنكليزي   ١٨٧، اجمللد الثاين، ص    ١٩٦٦حولية   )١١(
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 بالغموض؛ فاملصطلحات مثل                                     ًن االستخدام املصطلحي احلايل ال يزال مشوبا إ وقال . (Zoricic) يششتزور
نه قد اختذ ترتيبات إ ال تزال مستخدمة، وهلذا ف"للتحكيمالتحفظات املتعلقة بعدم القابلية " و"االختصاص الوطين"

وكان هذا هو السبب يف أنه ميز بني الشروط التقييدية . ٣-٧-١خاصة بالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي 
نه أوأضاف . ٢-٧-١والتحفظات ذات الطابع الثنائي اليت تعترب جمرد أمثلة واضحة ملشروع املبدأ التوجيهي 

 اليت حتدث عنها هي ببساطة الشروط التقييدية اليت "احليوانات الغريبة"ن إ للسيد غايا،      ًكراما إل، سوف يكرر القو
 بعد الفقرة الفرعية األوىل من مشروع                   ً، واليت جتيء امتدادا ٣-٧-١طار مشروع املبدأ التوجيهي إترد فحسب يف 
منا إ ٧-١ و٤-١ ب التوجيهية اليت تبدأ نه يؤكد لألعضاء أن مشاريع املبادئإوقال . ٢-٧-١املبدأ التوجيهي 

ويف اجلزء الذي يرد يف تقريره اخلامس وسوف يتناوله .                                         ًىل ختليص اللجنة من كل ذلك مرة واحدة وهنائيا إهتدف 
وعلى سبيل . ىل هذه البدائلإهنم سوف يرون أنه من الضروري العودة إاألعضاء يف اجلزء الثاين من الدورة، ف

ن تعريف هذه إومن مث ف. لكي تتخلى عما حيظره  حتفظ سابق                         ً ال تستطيع أن تستخدم بديال ن أي دولةإاملثال، ف
ن اجلزء التايل من تقريره يشمل مشروع مبدأ توجيهي يذكر أن الدولة ال إوقال .  فيما بعد                   ًالبدائل سيكون مفيدا 

تخلى عن القاعدة اليت ال تستطيع، عن طريق بدائل معينة للتحفظات أو عن طريق تفسري لتحفظات سابقة أن ت
وهذا يبني أن مشاريع بدائل التحفظات . بداء حتفظ بعد التعبري باملوافقة النهائية عن االلتزام هباإميكن مبوجبها 

 .ليست بدون مغزى، حيث ستكون ذات قيمة فيما بعد

الفقرة  ب      ًت، عمال ن شروط التحفظاإوخبصوص التعليقات اليت أبداها السيد سيما والسيد روزنستوك، قال  -٣٣
، جيب أن تستبعد مجيع التحفظات األخرى ما عدا تلك ١٩٦٩ لعام  من اتفاقية فيينا١٩املادة من ) ب(الفرعية 

ومن الشائع بالنسبة للمعاهدات أن حتدد أن بعض التحفظات يسمح هبا وأن األخرى مجيعها . املسموح هبا
ومن الواضح أن هذه مسألة تتناوهلا . حتفظات جملس أوروبا من                           ًنه يتذكر يف هذا السياق كثريا إوقال . حمظورة

 ويبدو أن السيد روزنستوك يعتقد أنه من املمكن االعتراض على مثل هذه .١٩املادة من ) ب(الفقرة الفرعية 
تفاقية، ال من ا٢٠ بصراحة يف املادة                       ًورغم أن هذا مل يكن حمددا . نه خيتلف معه يف هذا الشأنإوقال . التحفظات

وقد يصبح األمر أوضح عند . ن جمرد السماح صراحة بتحفظ يف معاهدة، ال ميكن بعد ذلك االعتراض عليهإف
 .النظر يف مسألة االعتراضات على التحفظات

نه ال يستبعد التحفظات بشأن االختصاص احمللي وال إىل سؤال طرحه السيد هافنر، قال إواستجابة  -٣٤
رباك ذلك ألنه يعتقد أن حتفظات عدم إلنه يشعر باإومع ذلك ف. ؤقتيستبعد التحفظات بشأن االختصاص امل

هنا ليست إاالعتراف اليت تستثين التطبيق مع كيان غري معترف به تعترب حتفظات، يف حني أن السيد هافنر قال 
 . ماذا يرى يف الوقت احلايل              ًنه ال يعرف متاما إ لذلك؛ وبالتايل ف                     ًن اقتراحه قد تغري وفقا إوقال . كذلك

عالنات االنفرادية إلن اإدخال متييز بني الشروط االستبعادية بالقول إن السيد سيما أراد إ             ًواستطرد قائال  -٣٥
عالنات االنفرادية املبداة مبوجب شرط استبعاد إلاملبداة يف شرط استبعاد بشأن اجلوهر تعترب حتفظات، يف حني أن ا

ذ  ميكن وضع متييز، بيد أن إ. عوبة يف مسايرة السيد سيمانه جيد صإوقال . جراء ال تعترب كذلكإلخبصوص ا
جياب يف حالة واالستنتاج بالنفي يف حالة أخرى؟ وما هو السبب الوجيه وراء هذا إلالسؤال هو ملاذا االستنتاج با

 .ىل أساس منطقيإنه ال يعارض احللول التوفيقية شريطة أن ترتكز إاالقتراح؟ وقال 
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، ٨-١-١منا خيص مشروع املبدأ التوجيهي إالعتراض احلقيقي الوحيد على مقترحاته ن اإ            ًواختتم قائال  -٣٦
            ُ     عالن انفرادي ي قدم إن أي إىل اعتراض مقنع، وهو ال يفهم كيف ميكن للجنة أن تقول إبيد أنه يتعني أن يستمع 

 قد ختضع من نواح معينة هناإذا كانت هناك حتفظات فإوقد يرد البعض بأهنا .                             ًمبوجب شرط استبعاد ال يعترب حتفظا 
نه إ، وقال ١٩٦٩لعام   يف اتفاقية فيينا٢٠ىل نظام قانوين خاص، وهذا هو احلال بالفعل يف اجلزء الوارد يف املادة إ

ورمبا يكون . ومع ذلك، مل يتقدم أي عضو برأي مقنع ليبني ملاذا ال تعترب هذه حتفظات. يوافق على هذه النقطة
 .٨-١-١لطف مشروع املبدأ التوجيهي مبقدور جلنة الصياغة أن ت

ن هناك آراء إوحيث .  نوه بأن اللجنة استكملت مناقشتها بشأن التقرير اخلامس للمقرر اخلاصالرئيس -٣٧
 .ىل جلنة الصياغةإنه يقترح أن حتال كلها إ التوجيهية، فئمتباعدة عن كيفية معاجلة بعض مشاريع املباد

دراج مبادئ توجيهية إ أن اختاذ هذا القرار ال ميس مواقف األعضاء بشأن نه يعتربإ قال السيد روزنستوك -٣٨
 .معينة

 أي اعتراض يكن هناكذا مل إنه إوقال .                                            ً أكد أن ما يتفهمه السيد روزنستوك يعترب صحيحا الرئيس -٣٩
 .ىل جلنة الصياغةإحالة مجيع مشاريع املبادئ التوجيهية إ تودفسوف يعترب أن اللجنة 

 .لى ذلكوقد اتفق ع 

 ،(A/CN.4/504, sect. C )*ختام( األفعال االنفرادية للدول
A/CN.4/505)١٢(،(A/CN.4/511 

)١٣( 

  ] من جدول األعمال٧البند [

 )*ختام ()١٤(التقرير الثالث للمقرر اخلاص

مكان خمتلف اآلراء اليت أعرب عنها إل هنأ املقرر اخلاص على جهوده يف أنه راعى قدر االسيد غالتسكي -٤٠
 ال ميكن أن يعكس (A/CN.4/505)نه مما يؤسف له أن التقرير الثالث إأعضاء اللجنة واللجنة السادسة، وقال 

                                                        

 .٢٦٣٠ ً          ا  للجلسة   استئناف *

 . أعاله ٢انظر احلاشية   )١٢(

 .املرجع نفسه )١٣(

 .٣٥، الفقرة ٢٦٢٤لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت يتضمنها التقرير الثالث، انظر اجللسة       )١٤(
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ن العدد الصغري إوقال . )١٥(١٩٩٩سبتمرب /ىل احلكومات يف شهر أيلولإ على االستبيان املرسل          ًجابات ردا إلا
 .جابات الواردة يعترب مدعاة لألسفإل من ا     ًنسبيا 

ن الفرق الرئيسي بني التعريف إق بالتحفظات واملقترحات الواردة يف التقرير الثالث، قال وفيما يتعل -٤١
". استقاللية"السابق والتعريف اجلديد لألفعال االنفرادية يتمثل يف حذف االشتراط بأن تكون مثل هذه األفعال 

النية يف نشوء آثار "يض عنه بعبارة استع" حراز التزامات قانونية دوليةإالنية يف "ن اشتراط إوعالوة على ذلك، ف
.  للدولة أو للمنظمة الدولية املعنية                           ًبالشرط أن يكون الفعل معروفا " صدار العامإلا"واستعيض عن اشتراط " قانونية
وقال . قد مت التخلي عنه، وهذه خطوة يف االجتاه الصحيح" املتعددة األطراف"ن مفهوم األفعال االنفرادية إ ف     ًوأخريا 

 مقتبسة من ةدراج صيغإن إ؛ وقال ٣ادة اجلديد للم السابقة من النص ٤ من املادة ٣فق على حذف الفقرة نه يواإ
 السابقة ٦ن قرار حذف املادة أوأضاف .  يف هذا السياق              ً ال يبدو مناسبا ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٧املادة 

، رغم أنه جتاهل مسألة      ً متاما                 ًقرير، يبدو مقبوال  من الت١٢٥بشأن التعبري عن الرضا، على النحو املوضح يف الفقرة 
 .السكوت كوسيلة للقيام بفعل قانوين انفرادي

 ينطوي على )١٦( املقترحة يف التقرير الثاين٧ىل إ ١  منعادة صياغة املوادإن النهج املتبع يف إ           ًوأضاف قائال  -٤٢
ىل جمموعة واحدة فحسب من اآلراء إينحاز  أن                  ً يف كل حالة تقريبا                                   ًقصور خطري، حيث كان املقرر اخلاص مضطرا 

 فيما يتصل بالتعريف املقترح لألفعال                      ًوتظهر هذه الصعوبة فعال . اللجنة السادسةيف اليت أبديت يف اللجنة و
فال يوجد يف ممارسات الدول وال يف الناحية النظرية تعريف دقيق وموحد لألفعال االنفرادية، كما تعترب . االنفرادية
ويرجع . لقضائية الدولية يف هذا الشأن حمدودة من حيث العدد وليست مفيدة على وجه اخلصوصالقرارات ا

 على االستبيان، ويتمثل يف جتميع          ًجابات ردا إل يف بعض ا                     ًوجود اجتاه، ينعكس أيضا إىل السبب الرئيسي هلذه احلالة 
يطاليا والسلفادور، على وجه إمن فالرد الوارد من كل . لكثري من فئات األفعال املختلفة حتت نفس العنوان

وحقيقة املسألة، كما اعترف . اخلصوص، يتناول طائفة عريضة للغاية لدرجة أهنا ليست مفيدة على أي حنو عملي
، هي أن األفعال االنفرادية ميكن أن تتخذ طائفة متنوعة من ه الثالث من تقرير٤١بذلك املقرر اخلاص يف الفقرة 

 وهو ال يستطيع أن يوافق على قرار      ً متاما                                     ًن تعريف نطاق مشروع املواد يبدو ضروريا إ ف، لذلك     ًووفقا . األشكال
ن وضع مثل هذا التعريف يف إوقال . ىل مشول تعريف لألفعال االنفراديةإاملقرر اخلاص جملرد استبداله مبادة ترمي 

املثال، أفعال املنظمات الدولية، بداية املشروع وتضمينه قائمة كاملة باألفعال املستثناة من نطاقه، على سبيل 
واألفعال املتعددة األطراف واألفعال اليت تندرج حتت نظم املعاهدات، سوف جتعل من األيسر يف هناية األمر تعريف 

 .ما هي األفعال االنفرادية للدول بالفعل

يف " االستقاللية "ن طائفة من اآلراء املتضاربة أبديت بشأن استحسان االحتفاظ مبفهومإ           ًوأضاف قائال  -٤٣
ن فكرة عدم التبعية كصفة من إ، ف     ً متاما      ًمرضيا " االستقاللية"ويف حني ال يعترب مصطلح . تعريف األفعال االنفرادية

                                                        

 .١١، الفقرة  ٢٦٢٨، واجللسة   ٣٦، الفقرة ٢٦٢٤انظر اجللسة   )١٥(

 .٤، احلاشية   ٢٦٢٤انظر اجللسة   )١٦(
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دراج إ أن حتل ب                     ًن هذه املشكلة ميكن أيضا إوقال . خواص األفعال االنفرادية ال تستحق، يف رأيه، بأن حتذف كلية
 . املوادنص حكم مناسب يعرف نطاق مشروع

ن الصعوبات خبصوص وضع تعريف لألفعال االنفرادية وخبصوص صياغة املواد التالية إ             ًواستطرد قائال  -٤٤
هنا تنبع من حقيقة أن الدول تأمل، باستخدامها إ، ف)٢٦٢٩اجللسة  (وكما أوضح السيد سيما.       ً عرضيا          ًليست شيئا 

طار القواعد الراسخة واملتشددة يف القانون إتتمتع به يف األفعال االنفرادية، يف حتقيق قدر من احلرية أكرب مما 
غراء األفعال االنفرادية يكمن على وجه الدقة إذا كان إ و- القصد و بالفعل هاذا كان هذإف. الدويل للمعاهدات

ا كانت ذإعادة النظر يف التساؤل عما إىل إ عندئذ تدعو احلاجة -يف مرونتها النسبية وعدم اتصافها بالطابع الرمسي 
جابة قاطعة هلذا التساؤل ما إن وضع إويف رأيه، . هناك حاجة وخلفية قانونية لتقنني قواعد تنظم األفعال االنفرادية

 . ينتظر البت فيه        ًزال أمرا 

 ١٩٦٩ لعامىل أي مدى تعتقد أن قواعد اتفاقية فيينا إىل أن تبني إوأوضح أن االستبيان دعا احلكومات  -٤٥
 على هذا السؤال                 ًجابة متوازنة ردا إن أكثر إوقال . ما تقتضيه الظروف، وفق األفعال االنفراديةميكن تكييفها، مع 

.  من نقلها التلقائي                               ًتفاقية ميكن تكييفها، بل حتذر أيضا ال من قواعد ا                                   ًوردت من األرجنتني، وهي تعترف بأن كثريا 
، بشأن األشخاص املخول هلم القيام بأفعال )ديدة اجل٣املادة ( السابقة ٤وأضاف أن التغيريات املدخلة على املادة 

 .انفرادية نيابة عن الدولة، تعترب متسقة مع منهج من هذا القبيل وهو يتقبل املادة بناء على ذلك

معان النظر الدقيق فيما خيتص باملدى الذي إ اجلديد يتطلب ٥ن مشروع املادة إومن ناحية أخرى، قال  -٤٦
وعلى سبيل املثال، هل يعاجل . بطال مفعول املعاهدات على األفعال االنفراديةإية بشأن تنطبق عنده القواعد احلال

 بني أسباب بطالن املعاهدات، بنفس الطريقة كما يف حالة األفعال االنفرادية؟                           ًخطأ من األخطاء مدرج تقليديا 
، بشأن األفعال )ز(الفرعية رة دراج الفقإن إوعلى النحو الذي تصوره املناقشة يف اللجنة يف الدورة احلالية، ف
وعلى أية حال، ينبغي أن .  من التنقيح املفصل                                                        ًاالنفرادية املتضاربة مع قرار صادر من جملس األمن، يتطلب مزيدا 

وقال .  األمم املتحدة أن نص احلكم يتصل فقط بالقرارات املتخذة مبقتضى الفصل السابع من ميثاق          ًيكون واضحا 
 ٤٦ من املادة ١طار الفقرة إيف و ؛ اجلديد٥ يف مشروع املادة )ح(الفرعية أن الفقرة نه تساوره شكوك جدية بشإ

هلا معىن خمتلف " قاعدة من قواعد القانون الداخلي ذات أمهية حامسة"ن عبارة إ، ف١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا
 .    ًمتاما 

حتليل متعمق ملمارسة بفضل ة ن كال من مشروع املواد والتقرير قد حتسن بدرجة كبريإ            ًواختتم قائال  -٤٧
ن األعمال املقبلة اليت سيضطلع هبا املقرر اخلاص سوف أوأضاف . الدول احلالية فيما يتعلق باألفعال االنفرادية

.  اخلارجيةةمكانية احلصول على بعض املساعدإضافية املبذولة للبحث يف هذا اجملال، مع إلتفيد من اجلهود ا
ىل جلنة الصياغة، بيد أنه يرى أن اجلديدة إ ٤ىل إ ١ع املواد يراحالة مشإ على وباختصار، ليس لديه اعتراض

 . من العمل، ويفضل أن يكون هذا يف الفريق العامل           ًيتطلب مزيدا اجلديد  ٥مشروع املادة 
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نه يعترف باجلهود اليت بذهلا املقرر اخلاص لتكييف هنجه األصلي مع اآلراء املعرب إ قال السيد براونلي -٤٨
نها يف اللجنة، ولكن املشكلة الرئيسية مع املنهجية املعتمدة حىت اآلن تنبع من حقيقة األفعال غري التابعة أو ع

األفعال االستقاللية ال ميكن أن تكون ذات تأثري قانوين يف عدم وجود رد فعل من جانب الدول األخرى، حىت لو 
 أو شكل –ما الصريح أو الضمين إ -ذ شكل القبول وميكن لرد الفعل أن يتخ. كان رد الفعل هو جمرد السكوت

مكانية تداخل مع احلالة حيث يشكل إ، وهي الراهنةوهناك مشكلة أخرى ال يقترح متابعتها يف املرحلة . الرفض
 ، اليت يرى بعض الفقهاء أهنا منوذج  الشرقيةغرينالندن قضية إوعلى سبيل املثال، ف.  غري رمسي                 ًسلوك الدول اتفاقا 

ن مشاكل إوقال .  كحالة لالتفاق غري الرمسي بني النرويج والدامنرك                                ًي للفعل االنفرادي، ميكن وصفها أيضا تقليد
 .التصنيف من هذا القبيل ميكن بوجه عام حلها بوجود شرط استثناء

 على رد فعل دول أخرى على الفعل االنفرادي                     ًغالق احلكمي ينطوي أيضا إلن موضوع اإ           ًوأضاف قائال  -٤٩
، على سبيل املثال، رئي أن تايلند بسبب )Temple of Preah Vihear( برياه فيهيارمعبد ففي قضية . ياألصل

ويف حني انطوت هذه احلادثة دون شك على فعل . سلوكها قد اعتمدت النهج اخلاص خبريطة املرفق األول
وبعبارة أخرى كان . لكمبوديا                             ًن سلوك هذا البلد اعترب معارضا إانفرادي أو سلوك انفرادي من جانب تايلند، ف

 .طار عملي للعالقات بني البلدينإهناك 

 وعلى وجه اخلصوص ،ىل نقطة عامة بشأن تعريف املوضوعإن هذه االعتبارات قادته إ             ًواستطرد قائال  -٥٠
" اديةاألفعال االنفر"عالنات، لكن ذات عبارة إلوقد أغفل اآلن مفهوم ا. طبيعة السلوك املتهور أو عامل االرتباط

 بعبارة –ويتوقف كل شيء على سلوك كل من الدولة املتهورة والدول األخرى .  أهنا ضيقة للغاية             ًمن املرجح أيضا 
كما أن املسألة اهلامة ذات الصلة بشأن وضوح النية تعترب . ودول أخرىما أخرى، يتوقف على العالقة بني دولة 

وال ميكن .  للغاية            ًيعترب تقييديا " الفعل"فمفهوم . ر بعبارات أعم آخر لتعريف عامل االرتباط أو السلوك املتهو    ًسببا 
الفعل "فالسياق واألمور السابقة على ما يسمى. وحيد" فعل"ىل احلالة القانونية ببساطة من حيث أهنا إالنظر 

 . ما تكون هامة من الناحية القانونية     ًغالبا " االنفرادي

خفاق يف تصنيف إ على                           ًىل أثر السكوت قد تنطوي أيضا إ شارات املوضوعةإلن اإويف هذا السياق، ف -٥١
فالشيء الذي يتعني تقييمه هو السكوت يف سياق معني وفيما يتعلق بفعل متهور معني، . املشكلة بشكل فعال

 .وليس السكوت يف حد ذاته أو السكوت مبعزل عن غريه

 ،ر وقانون املعاهدات، وهو يتمثل يف أن هناك بني املوضوع قيد النظ     ً عاما              ًن هناك اختالفا إ             ًواستطرد قائال  -٥٢
.  والتحليل القانوين للنتائج املترتبة- املعاهدة -يف حالة املعاهدات، متييز واضح بشكل معقول بني السلوك املتهور 

وك  ما يكون من الصعب للغاية التفريق بني الفعل أو السل                                                  ًويف حالة األفعال االنفرادية أو السلوك االنفرادي، غالبا 
برياه معبد  توضيحها بقضية                      ًن هذه املالحظة ميكن أيضا إ            ًواختتم قائال . حداث النتائج القانونيةإاملتهور وعملية 

 .فيهيار
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ن إ هنأ املقرر اخلاص على استعداده للمجاهدة حلل املوضوع قيد النظر واملعقد للغاية، فقال السيد ممتاز -٥٣
منا تنشأ من الطائفة املتنوعة الكبرية من األفعال العامة إ الرد على االستبيان الصعوبة اليت يعانيها كثري من البلدان يف

ويف هذا الصدد، . الشاملة ومن حقيقة أن ممارسة الدول يف هذا امليدان مل تشكل بعد موضوع االستعراض املنهجي
وقد ال .  ممارستها اخلاصةعطاء مزيد من األمثلة عنإل بعد على االستبيان ترديقترح هو أن تدعى الدول اليت مل 

 الواردة من الدول املخاطبة، ستكون ذات قيمة كبرية بالنسبة                                       ًيكون هناك شك يف أن هذه املعلومات، وخصوصا 
 .للمقرر اخلاص يف أعماله املقبلة

  من                            ًشاراته املرجعية للمبدأ، مزيدا إىل مضمون التقرير الثالث، رمبا أوىل املقرر اخلاص، يف إشارة إلوبا -٥٤
 كتبه السيد                         ًنه يذكر يف هذا الصدد مقاال إاالهتمام آلراء الفقهاء الذين يكتبون باللغة الفرنسية، وقال 

 .)١٧(يكونوميدسإ

 لاللتزام       ً مفيدا                                                                 ًن الفعل االنفرادي هو وسيلة للدبلوماسية اليومية ويصلح أن يكون بديال إ          ًومضى قائال  -٥٥
 ما                                                           ًضة عنه كوسيلة لتطويق العقبات العقائدية والسياسية اليت غالبا كما أنه ال ميكن االستعا. مبقتضى معاهدة ما

ويف هذه احلالة، من املناسب ومن احلكمة استبانة القواعد العرفية اليت . برام املعاهدات بني الدولإتقف يف طريق 
 .ليها هبدف ضمان مزيد من االستقرار يف العالقات الدوليةإتنظم ممارسات الدول والدعوة 

ن الردود على االستبيان الواردة حىت اآلن تؤكد وجود عالقة قوية بني مشروع املواد قيد إ             ًواستطرد قائال  -٥٦
 لنصوص أحكام تتعلق                                           ًوعلى وجه اخلصوص، ميكن لالتفاقية أن تصلح أساسا . ١٩٦٩ لعامالنظر وبني اتفاقية فيينا 

 بني طبيعة                                    ً، أوضح املقرر اخلاص حبق أن هناك اختالفا ويف الوقت نفسه. بتفسري األفعال االنفرادية وبسريان مفعوهلا
 يتىل أن حمكمة العدل الدولية يف قضيإرة إلشاويف هذا الصدد، من املناسب ا. املعاهدة وبني الفعل االنفرادي

أما واحلال كذلك، فينبغي .  قد ختلت عن الفكرة بأن أي عمل انفرادي ينطوي على أساس اتفاقيالتجارب النووية
وفيما . ينالتفاقية، باستثناء تفسري األفعال االنفرادية وسريان مفعوهلا، حبذر ومرونة كبريإىل اشارة إذكر أية أن ت

ومفاده أن العامل اجلوهري، على عكس  Jacquéىل الرأي الذي أبداه إنه يشري إغالق احلكمي، فإليتعلق مبوضوع ا
ن سلوك الدولة إف، وعلى العكس من ذلك. دولة املخاطبةغالق احلكمي هو سلوك الإلالفعل االنفرادي، يف قضية ا

وقد . )١٨(ىل القوة امللزمة هلذا الفعلإ، فيما عدا حاالت استثنائية                                           ًاملخاطبة يف حالة الفعل االنفرادي، ال يضيف شيئا 
 . من االهتمام                                                                       ًطور نفس املؤلف مسألة االشتراطات اخلاصة بالطرف الثالث، وهي نقطة تستحق مزيدا 

فاحلدث . ن املقرر اخلاص كان على حق يف التمييز بني حدث قانوين بسيط وبني فعل قانوينإ        ًضى قائال وم -٥٧
 قانونية، يف حني أن الفعل القانوين، أو الفعل االنفرادي،                                                  ًالقانوين الدويل هو شيء يرتب عليه النظام العام آثارا 

وفيما يتعلق بتعريف األفعال . ن دولة أو منظمة دوليةرادة أحد رعايا القانون الدويل، سواء كاإ عن           ًيعترب تعبريا 
                                                        

)١٧( C. Economides, “Les actes institutionnels internationaux et les sources du droit international", 
Annuaire français de droit international, vol. 34 (1988), p. 131.                                                                                

 J.-P. Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public انظر )١٨(
(Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972).                                                                                     
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 من التقرير ٣٦ مع وجهة النظر املعرب عنها يف الفقرة             ًنه يتفق متاما إ اجلديد، قال ١االنفرادية يف مشروع املادة 
ن عىل احلكم الصادر إويف هذا الصدد، يشري مرة أخرى . بشأن سريان مفعول معيار نية الدولة الصادر عنها الفعل

، وفيه أكدت احملكمة على نية الدولة الصادر عنها الفعل بأن تلتزم التجارب النووية يتحمكمة العدل الدولية يف قضي
 .بذلك

نسان عن استقاللية الفعل أو االلتزام االنفرادي، إلأنه عندما يتحدث ايف دراسة له  Charpentierوأوضح  -٥٨
ىل القصد املعياري للدولة الصادر منها إال بالرجوع إ ال ميكن حتديدها ن الشيء املقصود هو أن القيمة القانونيةإف

عالن االنفرادي جيب أن تتوفر لديها النية إلنها اعن الدولة الصادر إوبعبارة أخرى، ف. )١٩(عالن أو االلتزامإلهذا ا
ّ    ، عر فت رب النوويةالتجا يتويف قضي.  من السلوك االلزامي      ً معينا                                    ًيف عرض التزام وأن تفرض على نفسها هنجا     

 من تقرير املقرر ٦٣حمكمة العدل الدولية االستقاللية بأهنا عنصر هام تتسم به األفعال االنفرادية، ويف الفقرة 
فوجود النية من جانب الدولة اليت يصدر عنها الفعل االنفرادي يفي بالتايل بغرض . اخلاص، فعل نفس الشيء

رادة إىل استقاللية إند الطابع امللزم لاللتزامات املترتبة مبقتضى فعل انفرادي  قانونية، ويست                    ًالفعل الذي حيدث آثارا 
غالق احلكمي إلويبدو من غري الضروري التعويل على مفاهيم مثل ا. الدولة اليت يصدر عنها الفعل االنفرادي

 .والنية احلسنة لتربير القوة امللزمة لألفعال االنفرادية

ر اخلاص بأن الدولة اليت يصدر عنها الفعل االنفرادي ال ميكنها أن تفرض نه يتفق مع املقرأوأضاف  -٥٩
 ،    ً جدا             ً يعترب مناسبا )٢٠(نوتري ب- لمزي ومفاده أن قانون ه٥٨واملثال الوارد يف الفقرة . التزامات على دولة أخرى

 االستشهاد        ًكن أيضا  مي)٢١() كيندي�داماتو قانون (١٩٩٦العقوبات املفروضة على إيران وليبيا لعام وأن قانون 
 من ٥٢ يف الفقرة )٢٢(وكما أوضح املقرر اخلاص يف االقتباس من دراسة وضعها سكوبيزفسكي. به يف هذا السياق

. ن أي عمل انفرادي ينشئ فحسب بعض الواجبات الضاغطة على الدول مبقتضى القانون الدويلإتقريره، ف
ىل إمبقتضاه بدء نزاع مسلح دويل، تضطر الدول احملايدة بعده عالن احلرب أو أي فعل تعلن الدولة إوتشمل األمثلة 

 لتفتيش سفنها التجارية يف أعايل البحار بغية التحقق من أهنا ال حتمل املعتدية ةالسماح للسفن احلربية التابعة للدول
 .مهربات حبرية لتسليمها يف أرض العدو

نه يوافق على أوأضاف .  اجلديدين٢ و١ املادتني يعنه ال جيد صعوبة فيما يتعلق مبشروإ             ًواستطرد قائال  -٦٠
، ويرغب مرة أخرى يف أن  اجلديد٣املادة مشروع بشأن ) ٢٦٣٠اجللسة (التعليقات اليت أبداها السيد كامتو 

                                                        

)١٩( J. Charpentier, “Engagements unilatéraux et engagements conventionnels: différences et 
convergences», in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in honour of 
Krzysztof Skubiszewski, J. Makarczyk, ed. (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 367-380, at p. 371.  

 .٩، احلاشية   ٢٦٢٩انظر اجللسة   )٢٠(

)٢١( Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (D’Amato-Kennedy Act), ILM, vol. XXXV, No. 5 
(September 1996), p. 1274.                                                                                                                                          

)٢٢( K. Skubiszewski, “Unilateral acts of States”, International Law: Achievements and Prospects, , 
M. Bedjaoui, ed., (Dordrecht, M. Nijhoff, 1991), p. 233.                                                                                            
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 ؟ اهليئات العامة واألجهزة التشريعية، القيام بأفعال انفرادية                                    ًل ملاذا ال حيق للمؤسسات احلكومية، وخصوصا أيس
 يف أعقاب فترات عدم االستقرار الداخلي، واليت                                                ًيف ذهنه الربملانات واهليئات واجملالس اليت تنشأ تلقائيا وتتراءى 

وقد لعب اجمللس الثوري . نشاء مؤسسات دائمةإتستجمع القوة يف أياديها وتصبح قادرة على ممارسة السيادة حلني 
 . القدمي وقام بعدة أفعال انفرادية أثناء الفترة االنتقاليةبعد سقوط النظاماإلسالمية يران مجهورية إ يف      ً هاما     ًدورا 

يكونوميدس بأنه ينبغي أن يسبقه حكم إنه يؤيد فكرة السيد إ، قال اجلديد ٥املادة مشروع ىل إشارة إلوبا -٦١
 دراج حكم بشأن عدم قدرةإىل ذلك، ينبغي إضافة إو. حيدد الشروط اليت تصبح فيها األفعال االنفرادية صحيحة

فأي التزام انفرادي لدولة غري متوائمة مع احلالة املوضوعية لتلك الدولة من . الدولة على القيام بفعل انفرادي
ذا قامت دولة حمايدة بفعل انفرادي ال يتفق إوعلى سبيل املثال، .  من الصحة القانونية                      ًالواضح أنه سيكون خاليا 

 .       ًعل باطال مع التزاماهتا الدولية بشأن احلياد، يصبح هذا الف

نه معجب بالوصف الرائع الذي قدمه السيد ممتاز للفعل االنفرادي بوصفه إ قال شيفوندا ت-لسيد بامبوا -٦٢
نه قد حيل حمل التزام إ غري مناسب عندما يواصل حديثه ليقول                                             ًوسيلة للدبلوماسية اليومية، بيد أنه يعترب أمرا 

. من حيث القوة على التأثري، واملنفعة العملية وحىت الترتيب الزمين                         ًن األسلوبني غري مرتبطني متاما إوقال . تعاهدي
 .فهما متواجدان بالترادف، بيد أن أحدمها ال يتحكم يف اآلخر بأي حال أو ال حيل حمله بأي معىن من املعاين

لسياسي  اللتزام تعاهدي عندما مينع املناخ ا                                 ًن أي فعل انفرادي ميكن اعتباره بديال إ قال السيد ممتاز -٦٣
 .برام معاهدةإالسائد دولتني من 

. خلص املناقشة وشكر األعضاء على ما أبدوه من تعليقات) املقرر اخلاص (السيد رودريغيس ثيدينيو -٦٤
ن أمهية املوضوع قد تأكدت من جديد بكل وضوح وأن األفعال االنفرادية اليت جيري استخدامها بشكل إوقال 

ومع ذلك أعرب البعض عن بعض الشكوك، يف اللجنة . لية صار يعترف هبا بوجه عام يف العالقات الدو           ًأكثر تواترا 
نه إوقال . مكان توضيح القواعد العامة فيما يتعلق باألفعال االنفراديةإويف ردود احلكومة على االستبيان، بشأن 

انفرادية الواردة يف التقرير بيد أن التعريف والقواعد العامة بشأن القيام بأفعال . ىل حد ما هذه الشكوكإتساوره 
يف فئات قواعد حمددة القادم تصنيف يف تقريره ه سيحاول نإوقال . تنطبق على مجيع األفعال االنفرادية للدول

حدى الفئات قد تكون األفعال اليت تضطلع مبقتضاها الدول بالتزامات، يف إو. تتعلق مبختلف األفعال االنفرادية
وكان أحد . فعال اليت حتصل فيها الدول على حق أو ترفضه أو تعيد التأكيد عليهحني أن فئة أخرى قد تشمل األ

 ملا قاله عضو آخر، ميكن النظر يف اآلثار القانونية ومجيع      ًووفقا . األعضاء قد اقترح تصنيف األفعال من هذا القبيل
 هذه تصنيفامات، وذلك بعد املسائل املتصلة بتطبيق وتفسري ومدة األفعال اليت مبقتضاها تتعهد الدول بالتز

 .األفعال يف فئات

ىل جلنة الصياغة للنظر فيها يف ضوء التعليقات إحالتها إ ينبغي ٤ىل إ ١من ن مشاريع املواد إ           ًوأضاف قائال  -٦٥
، مبا يف ذلك اجلديد ٥ملادة شروع ااملبداة على كل مادة، يف حني ينبغي للفريق العامل أن يواصل دراسته املتعمقة مل

 .اسة الفكرة بأنه ينبغي أن تسبقها أحكام بشأن شروط صحة األفعال االنفراديةدر
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 من النهج التقييدي املتبع يف التقرير                          ً، يرى البعض أن هناك تطورا  اجلديد١املادة شروع وفيما يتعلق مب -٦٦
زاء املادة عن إفعل الدول  وبسببه، قد خيتلف رد        ً ضروريا                ًوكان هذا انتقاال . ىل الصياغة احلالية األرحبإ )٢٣(األول

. ىل أنه يلتزم بدقة بالنهج الذي انتهجته اللجنة يف تفكريهاإوقد أشري . املوقف الذي اختذته الدول يف االستبيان
والشيء . واقعي غري                                                                   ً كانت لديه أفكاره اخلاصة منذ البداية، بيد أن حماولة فرضها سيكون شيئا ،ومن الطبيعي

 آلراء      ًذعانا إنه قام إوعلى سبيل املثال، ف.                                       ًفق يف اآلراء بغض النظر عما يظنه هو شخصيا املهم هو حماولة حتقيق توا
 . بقاء عليهإلزالة بعض العبارات من التعريف الذي ارتأى أنه يستحق اإالغالبية، ب

 ١املادة مشروع يف " النية"و " رادةإلالتعبري عن ا"ىل احتمال وجود حشو يف إوقد أشار بعض األعضاء  -٦٧
عل والعبارة الثانية اليت هي ف بني العبارة األوىل اليت تعين األداء الفعلي لل     ً متاما       ً واضحا                     ً، بيد أن هناك اختالفا اجلديد

 .بقاء عليهماإلن العبارتني متكاملتان وينبغي اإوقال . لفعاملعىن الذي تسبغه الدولة على القيام بذلك ال

ليها يف تقريره األول، الذي فشل إاملشار " االلتزامات" من          ًوسع نطاقا مفهوم أ" اآلثار القانونية "وقال إن -٦٨
ومع ذلك فقد ذكر بعض األعضاء أن املفهوم فضفاض للغاية وينبغي . يف أن يتناول بعض األفعال االنفرادية

 .وميكن مناقشة هذا يف جلنة الصياغة". احلقوق وااللتزامات"استعمال عبارة 

ىل القيام بأفعال انفرادية من جانب الدول، بيد أن هذا ال يعين أنه إع املواد يشري ن مشروإ           ًوأضاف قائال  -٦٩
 حنو منظمات                                                                               ًمن املستحيل توجيه هذه األفعال، ليس فقط حنو دول أو حنو اجملتمع الدويل يف جمموعه، بل أيضا 

 يثري               ً وكان هذا سؤاال .ىل كيانات أخرىإمكانية توجيهها إونتيجة لذلك طرح تساؤل عن السبب يف عدم . دولية
 باالجتاه يف مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة وليس يف اللجنة فحسب، لكي يدرج                          ًاالهتمام رغم أنه كان معنيا 

ويف الواقع، ينطبق نظام املسؤولية فحسب على الدول ورمبا من . كيانات أخرى غري الدول يف العالقات الدولية
 لاللتزامات                                                      ًأخرى غري الدول واملنظمات الدولية للتمتع ببعض احلقوق وفقا غري املناسب أن ينطبق على كيانات 

 .وميكن للفريق العامل أن يفحص هذه النقطة يف اجلزء الثاين من الدورة.  مااليت تتعهد هبا دولة

 نه ال يزال يعتقد أهنا مفيدة وينبغيإف" طابع عدم اللبس"ورغم أن غالبية األعضاء اقترحت حذف عبارة  -٧٠
 .رادةإلبقاء عليها، ولو يف التعليقات، لتعليل الوضوح الذي جيب أن يتم به التعبري عن اإلا

شارة السابقة ملسألة عالنية األفعال إل على ا              ًاملستخدمة تفضيال "  ل                ًالذي يكون معروفا "ن عبارة إوقال  -٧١
لنقطة اليت ميكن لشيء ما أن تعترب أرحب وأنسب، بيد أهنا قوبلت بالرفض على أساس أنه من الصعب حتديد ا

   ُ                                                                  واق ترح االستعاضة عن العبارة النهائية اليت تشمل هذه اجلملة بعبارة مقتبسة .  لدى دولة من الدول           ًيكون معروفا 
 . لتبيان أن الفعل ينظمه القانون الدويل١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام 

                                                        

 .٦، احلاشية   ٢٦٢٤انظر اجللسة   )٢٣(
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املشروع على حنو ما اقترح يف التقرير دراج مادة بشأن نطاق إعادة إمكانية إوقد ذكر بعض األعضاء  -٧٢
ذا اتفق على ذلك غالبية األعضاء، باالتساق الكامل مع إ، وميكن ملثل هذه املادة أن تنقحها جلنة الصياغة، الثاين

 ٣دراج شرط االستثناء الوارد يف املادة إعادة إمكان إ    ُ        ًواقت رح أيضا .  بشأن تعريف األفعال االنفرادية١املادة 
بيد أنه يعتقد أن التعريف احلايل لألفعال االنفرادية يعترب .  منع استبعاد أفعال انفرادية أخرىا قصد هبيتال، السابقة

 .واسع النطاق مبا فيه الكفاية

مشروع  من ٢وتعترب الفقرة .  اجلديد٢ملادة شروع انه ال توجد انتقادات موضوعية ملإ           ًوأضاف قائال  -٧٣
 من التطوير التدرجيي للقانون الدويل، ذلك أهنا تتحدث عن            ًهنا متثل نوعا إ، حيث        ً مبتكرا     ًشيئا اجلديد  ٣املادة 

األشخاص خبالف رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية الذين ميكن اعتبارهم خمولني للتصرف نيابة 
تساؤالت املطروحة بشأن ويبدو أهنا تعترب مقبولة بوجه عام رغم أن جلنة الصياغة ميكن أن تنظر يف ال. عن الدولة
 ".ظروف أخرى"و" ممارسة الدول املعنية"العبارتني 

علها تقييدية أكثر من املادة اجلديد جي ٤املادة مشروع الواردة يف " بصراحة"ن استخدام كلمة إوقال  -٧٤
ة األعضاء كانوا ن غالبيأبداء بعض التعليقات، حيث إىل إوقد أدى هذا . ١٩٦٩ عاماملعادلة هلا يف اتفاقية فيينا ل

 . يف الفريق العامل                        ًوميكن فحص هذه النقطة أيضا . حيبذون االتساق مع ذلك الصك

وقد قدم أحد . ة سوف يدرسه الفريق العامل بشكل متعمق اجلديد٥املادة مشروع ن إ             ًواستطرد قائال  -٧٥
ىل إىل جمرد قرار من جملس األمن بل إيس  من املادة ل)ز(الفرعية  للغاية مفاده أن تشري الفقرة      ً هاما               ًاألعضاء اقتراحا 

دراج هذا إنه قد تعمد جتنب إوقال .  األمم املتحدةقرار تتخذه هذه اهليئة مبوجب الفصل السابع من ميثاق
قرارات يتخذها جملس األمن عندما ينشئ جلان لالستجواب مبقتضى     ً أيضا  تشمل الفرعية التصنيف ذلك ألن الفقرة 

ميكنه ىل ضرورة تبيان من الذي إوقد أشار أحد األعضاء .                      ً هذا ميكن مناقشته أيضا نإوقال . الفصل السادس
 . بعدم بطالن فعل من األفعال وبالتايل التمييز بني خمتلف أسباب البطالناالحتجاج

نه يعتقد، إ           ًوأضاف قائال . غالق احلكمي والسكوتإل من التعليقات أبديت بشأن ا      ًن عددا إ          ًومضى قائال  -٧٦
دراجهما يف املواد بشأن القيام بأفعال انفرادية، أنه يتعني مشوهلما يف سياق سلوك إل ال يوجد سبب قوي يف حني

 .اآلثار القانونية لألفعالتقرير قادم عندما سيتناول دراجهما يف إالدولة وينبغي بالتايل 

ن الفريق العامل قد إل نه يود أن يقوإبدون الدخول يف تفاصيل بشأن ما سيشمله تقريره التايل، قال  -٧٧
عالنات االنفرادية اليت تعرض الدول فيها ضمانات أمنية سلبية، وبعضها يعتربه بعض الدول إلفحص بكل دقة ا

ورغم توثيق كثري من هذه األفعال، من الصعب معرفة كيف .  سياسية                              ً قانونية وتعتربه دول أخرى أفعاال      ًأفعاال 
ن ممارسة الدول مل تكن قد مجعت إوقد قيل . حتليل ممارسة الدولوهلذا يعترب من الصعب . ستفسرها الدول

ٍ وصنفت بشكل واف  ليها يف إ، ويتعني بذل جهود يف املستقبل للقيام بذلك، لكي تستخدم ألغراض االستناد              
 .التقرير التايل
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ساعد يف  على االستبيان وأن هذه الردود سوف ت                            ًىل أن حنو عشر دول قد أجابت ردا إ أشار السيد غوكو -٧٨
 . من هذه األفعالأي منطمكان تبني إلذا كان باإتنقيح العمل بشأن املوضوع، وتساءل عما 

. ن بعض الردود  تضمنت انتقادات ملعاجلة املوضوعإقال ) املقرر اخلاص (السيد رودوريغيس ثيدينيو -٧٩
. د الدول من األيسر هلا أن تقبله املوضوع؛ وحيث تطور املوضوع، قد جتللنظر يفىل املرحلة احلالية إويرجع هذا 

ن إوقال . ويف بعض الردود، اعترفت الدول، وهي تعكس جوانب ممارساهتا اخلاصة، بوجود مثل هذه األفعال
وعلى أي حال، كانت . ىل خمتلف فئات األفعال االنفراديةإ، حيث أشارت وأكادميية أخرى كانت نظرية      ًردودا 

ضافة للتعليقات يف االعتبار يف اجلزء الثاين من إىل توفري إتراحات الرامية ، وسوف تؤخذ االق                ًالردود مفيدة جدا 
 .، وذلك يف وقت الحقالتقرير

 .وافق على اقتراح املقرر اخلاصت اللجنة اعتراض، سيعترب أن يكن هناك أيذا مل إنه إ قال الرئيس -٨٠

 .وقد اتفق على ذلك 

٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة 
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 ٢٦٣٤جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨ميس، يوم اخل

 ياماداشوساي  السيد :الرئيس

، السيد براونلي، السيد بايينا سوارس،  تشيفوندا–السيد بامبو ، يكونوميدسإلسيد ا :احلاضرون
، السيد سيما، فاسا راويالسيد سرين، السيد روزنستوك، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد دوغارد، السيد بيليه

 –السيد كوسوما ، السيد كروفورد، السيد  كاباتسي، السيد غوكو، السيد غايا، سكيتالسيد غال، يد العريبالس
 .السيد هي، السيد هافنر، السيد ممتاز، السيد لوكاشوك، أمتادجا

 ـــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/( )*تابع( )١(مسؤولية الدول
 )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4 و،Add.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )*تابع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

الفرع باء من ىل إىل مواصلة النظر يف موضوع مسؤولية الدول باالستناد إ دعا أعضاء اللجنة الرئيس -١
 .Add.1-4) و(A/CN.4/507التقرير الثالث للمقرر اخلاص الفصل األول من 

 للنهج الذي اعتمدته اللجنة، يتناول الفصل الثاين من           ًىل أنه طبقا إأشار ) املقرر اخلاص ( كروفوردالسيد -٢
شىت األشكال اليت ميكن أن يتخذها اجلرب من حيث التزامات الدولة اليت ترتكب مشروع املواد الباب الثاين من 

ثالثة أشكال للجرب هي الرد العيين والتعويض ويتضمن النص املعتمد يف القراءة األوىل .                ً غري مشروع دوليا    ًفعال 
 أن من اخلاصوعالوة على ذلك، رأى املقرر . ىل تأكيدات وضمانات عدم التكرارإضافة إلاملايل والترضية، با

، املعتمدة يف القراءة األوىل بشأن اخلطأ املشترك وختفيف ٤٢ من املادة ٢األنسب أن تدرج أحكام الفقرة 
 عن ذلك     ًوفضال .  على أشكال اجلرب                                  ً عن الفصل األول، بالنظر لكوهنا قيودا            ً الثاين عوضا  يف الفصل،املسؤولية

                                                        

 .٢٦٢٣        ً          استئنافا  للجلسة    *

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).زء األول اجل(، اجمللد الثاين   ٢٠٠٠حولية   مستنسخة يف   )٢(
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وقد تعرض . )٣(رويس، املقرر اخلاص حينذاك، يف تقريره الثاين مادة منفصلة بشأن الفوائد - يواقترح السيد أراجن
 عناصر غري أساسية وليس على ذلك االقتراح النتقاد شديد مث صرف النظر عنه يف هناية األمر ألنه ركز على

واتضح من النقاش الذي دار حينذاك أن معظم أعضاء اللجنة يقرون بوجود مبدأ . الفوائد باملعىن الصحيح للكلمة
ٍ عام يؤيد تسديد الفوائد وأنه لو عرض على اللجنة وقتئذ  ولذا اقترح املقرر أن تضاف .  حكم مناسب العتمدته                                                  

 . اجلديدة اليت اقترحها٤٤ىل الفوائد من املادة إشارة إل يف الوقت ذاته اوحذف. مادة جديدة بشأن الفوائد

، مل يقترح أي من الدول حذف أحكام من هاتني املادتني، بيد أنه وجهت ٤٣ و٤٢وفيما يتعلق باملادتني  -٣
 وطلبت .٤٣ستثناءات املذكورة يف املادة ليهما من حيث الصياغة، وخاصة فيما يتعلق باالإبعض االنتقادات 

، ولكنها وافقت                                                                        ً أن تكون األحكام اخلاصة مبسائل معينة مثل مسألة التعويض أكثر استفاضة وتفصيال           ًالدول أيضا 
على أن الرد والتعويض والترضية أشكال ثالثة خمتلفة للجرب، وأقرت بصورة عامة املوقف املتخذ يف القراءة األوىل 

أضاف املقرر اخلاص أنه قد تناول مع ذلك موضوع هذه العالقة و. خبصوص العالقة اليت تربط بني هذه األشكال
 .ال سيما العالقة بني الرد والتعويض ألهنا ال تزال مثار جدل فقهي ونظريالثالث، يف تقريره 

ويعترب .  يف القراءة األوىل تقرر مبدأ أولوية الرد العيين وحتدد أربعة استثناءاتتاعتمدكما  ٤٣وقال ان املادة  -٤
وأشار املقرر .      ً كامال                                                                               ً    الشكل األول من أشكال اجلرب، أما التعويض فهو شكل تكميلي عندما ال جيرب الرد الضرر جربا    الرد

نكليزي وذلك لتجنب اللبس، إليف النص ا" الرد العيين" عن     ًعوضا " الرد"ىل أنه يفضل استخدام عبارة إ          ًاخلاص عرضا 
ال جمال إذ  (restitution en nature)يف النص الفرنسي " الرد العيين"ة يف مواصلة استخدام عبار                  ًولكنه ال ميانع طبعا 

 . ومضموهنا٤٣لاللتباس املفاهيمي هنا بالنظر للسياق الذي ترد فيه املادة 

 وهي تتعلق مبضمون التزام الرد يف ،وتثري العالقة بني الرد والكف مشكلة معقدة من حيث املوضوع -٥
.  وقد طرحت هذه املشكلة يف العديد من القضايا احلديثة العهد                ًلتزام األويل ساريا احلاالت اليت مل يعد فيها اال

وعلى العكس من .                             ًا مل يكن االلتزام األساسي ساريا إذمل يكن للرد مربر ، "رينبو واريور" ففي قضية ،وهكذا
مبواصلة احترام حرية نشأت مشكلة الرد يف سياق االلتزام  (The Great Belt)  احلزام الكبريذلك، ففي قضية 

 وتلك كانت بالطبع مسألة -عاقة غري مشروعة لذلك العبور إذا كانت هناك إنه أاملرور عرب احلزام الكبري حبيث 
ولقد مت تناول العالقة بني الكف واجلرب يف الفصل األول، وهذه املسألة تفسح اجملال .                ً لكان الرد كبريا -حمل نزاع 

. التعليقكنها ال ينبغي أن تذكر يف مشروع املادة، وإن كان ميكن تناوهلا باستفاضة يف بطبيعتها للتحليل النظري ول
وقد دافع السيد .  فهي على العكس من ذلك أكثر أمهية من حيث صياغة النص،أما العالقة بني الرد والتعويض

رى ما هي إال بدائل يف رويس بشدة عن فكرة مؤداها أن الرد هو أفضل أشكال اجلرب وأن أشكاله األخ - يوأراجن
 يف                                                                  ًواملشكلة اليت يطرحها هذا املوقف هي أن التعويض هو شكل اجلرب املستخدم فعال . مكانية الردإحالة عدم 

نه ال ميكن حل القضايا الفردية ما مل تؤخذ إوبغض النظر عن اجلوانب النظرية، ف. الغالبية العظمى من احلاالت
حالة على حدة وال سيما القواعد األولية، ذلك ألن الدولة اليت تطالب بالرد بعني االعتبار الظروف اخلاصة بكل 

                                                        

 .٥، احلاشية   ٢٦١٦انظر اجللسة   )٣(
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 �يران إ ففي حالة حمكمة مطالبات ،وهكذا. حتاول يف معظم األحيان احلصول على شيء قد ال يكون هلا حق فيه
ملزمة بعدم رفع هناء بعض الدعاوى القضائية ولكنها مل تكن إ كانت الواليات املتحدة ملزمة بالواليات املتحدة

جراء إ، ب                              ًوعندما تكون دولة ما ملزمة، مثال . دعاوى جديدة يف وقت الحق نتيجة لتعديل جديد يف تشريعاهتا
هنا قد ال تفعل ذلك، ولكن هلا كل إدراسة عن األثر البيئي أو بتقدمي اشعار قبل الشروع يف تنفيذ نشاط معني، ف

 حاالت كهذه تكون العالقة بني االنتهاك وبني الرد املطلوب عالقة ويف. احلق رغم هذا يف ممارسة النشاط املعين
. عارضة وغري مباشرة مما يؤثر على التحليل الذي ينبغي أن جتريه اهليئة القضائية اليت ترفع الدعوى أمامها

طار إه يف كل ما قامت ب" تبطل"والتحفظات اليت تثريها األولوية املمنوحة للرد تنشأ عن خشية مطالبة الدول بأن 
ورأى املقرر اخلاص أن املشاكل . غري مقصود للقانون الدويل       ً انتهاكا  نشاط مشروع، بدعوى أن ما حدث كان 

طار العالقات بني دولة وأخرى، يبقى الرد أول إويف . نكار أولوية الردإاليت تثريها مواقف كهذه ميكن حلها دون 
 ويف ٤٣ام مستمر، وجيب أن يذكر ذلك بوضوح يف املادة  بالتز                                    ًأشكال اجلرب، وال سيما عندما يكون مقترنا 

. ن الدول قد تتمكن، عن طريق عرضها القيام بالدفع، من التملص من الوفاء بالتزاماهتا الدوليةإ، وإال فالتعليق
 ىل اخللطإىل ميل إورأى املقرر اخلاص أن الغموض الذي يكتنف الفقه القانوين فيما خيص هذا املوضوع إمنا يعزى 

ففيما خيص نزع امللكية، تتمتع . بني الرد يف حالة العالقات بني دولة وأخرى وبني مسألة الرد يف حالة نزع امللكية
والقرار الوحيد الذي اختذ .  حبق سيادي على أراضيها ومواردها مما يؤثر على تطبيق مبدأ الرد                 ًالدولة املضيفة فعال 

، والذي تعرض النتقاد شديد، )Texaco( تكساكو الصادر يف قضية لصاحل الرد الكامل يف هذا السياق كان احلكم
ورأى املقرر اخلاص أن هذه املسائل ينبغي . إذ كان يعين، من الناحية العملية، وجوب تسديد مبالغ أعلى كتعويض

ين والدول  ألهنا تتعلق مبضمون االلتزام األويل يف جمال نزع امللكية، ومتس العالقة بني املستثمر             ًأن تترك جانبا 
ع املواد، وهي ال تربر تغيري و الثاين من مشرالباب يتناوهلا؛ وال صلة هلا باملسؤولية كما لرؤوس األموالاملستوردة 

 .املوقف املعتمد يف القراءة األوىل ومفاده أن الرد هو أسلوب اجلرب الذي حيظى باألولوية

 ٤٣من املادة ) د(ىل إ) أ(من الفرعية  الفقرات وقد انتقدت احلكومات االستثناءات من الرد الواردة يف -٦
واقترح املقرر . املعتمدة يف القراءة األوىل، وذلك حبجة أهنا تفرغ القاعدة املبينة يف مستهل هذه املادة من مضموهنا

 .اخلاص حذف استثنائني من بني هذه االستثناءات األربعة

ذلك أن القانون : أمر مسلم به) أ(الفرعية لوارد يف الفقرة واالستثناء األول املتعلق باالستحالة املادية وا -٧
 .الدويل ذاته ال يطلب املستحيل، واعتربت هذه الفقرة الفرعية مقبولة

خالل بالتزام ناشئ عن قاعدة آمرة من قواعد إلىل اإأما االستثناء الثاين، وهي احلالة اليت يؤدي الرد فيها  -٨
 فعند صياغة فرنسا ،وهكذا. ، فلقد تعرض لالنتقاد ألسباب متعددة))ب(فرعية الالفقرة (القانون الدويل العام 

 تصور حالة يؤدي                                              ًبيد أن االنتقاد األهم هنا هو أنه من املستحيل فعال . )٤( رفضت فكرة القاعدة اآلمرةلتعليقاهتا،
ال سيما عند النظر يف الرد من ىل انتهاك التزام ناشئ عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام، وإالرد فيها 

                                                        

 .٣، احلاشية   ٢٦١٣انظر اجللسة   )٤(
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ورأى املقرر اخلاص أن الظروف النافية لعدم املشروعية والواردة .                                          ًحيث عالقته مع الكف ومع التزام ما زال ساريا 
يف الفصل اخلامس من الباب األول تنطبق على الباب الثاين، ومن بني هذه الظروف ظرف يتعلق باحترام القواعد 

نه سيخضع إ، ف٤٣من املادة ) ب(ذا نشأ وضع مماثل ملا ورد يف الفقرة الفرعية إنه حىت إ فوبناء على ذلك،. اآلمرة
 ).ب(ألحكام الفصل اخلامس، ومن مث اقترح املقرر اخلاص حذف الفقرة الفرعية 

ئدة  ال يتناسب البتة مع الفا                                                                      ًواالستثناء الثالث هو االستثناء الذي يتعلق باحلالة اليت يفرض الرد فيها عبئا  -٩
وينشأ هذا االستثناء من .  من التعويض املايل                                                        ًاليت ستعود على الدولة املضرورة من احلصول على الرد العيين بدال 

ىل ما كان عليه يف إعادة الوضع إوالواقع أنه عندما تكون عملية .  يف النظم القانونية الوطنيةمعتمدمبدأ منطقي 
ر مرهقة بدرجة ال تتناسب مع الفائدة اليت ستعود هبا على السابق، حىت وإن كانت ممكنة، مكلفة وذات آثا

، على أن يكون ذلك التعويض      ًمعقوال                            ًذن بالتعويض املايل يصبح أمرا إلن استبعاد الرد واإالطرف املضرور، ف
د  ما أك     ًوكثريا . ن هذه األوضاع ال تتعلق باألفعال غري املشروعة املستمرةإوبوجه عام ف.      ً كامال              ًبالطبع تعويضا 

السيد براونلي على أن املبدأ املعين جيب أن يطبق يف سياق االلتزام األويل مع مراعاة األسلوب املعمول به يف احلالة 
، واقترح فيما خيص هذه الفقرة )ج(ورأى املقرر اخلاص أنه جيب االحتفاظ بالفقرة الفرعية . موضوع النظر

 .ىل األو جدا للنص املعتمد يف القراءة       ً مقاربا            ًالفرعية نصا 

 واالستثناء الرابع يتعلق باحلالة اليت ميكن أن يهدد الرد فيها بشكل خطري االستقالل السياسي أو  -١٠
ذا مل إاالستقرار االقتصادي للدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع بينما ال تتعرض الدولة املضرورة ألخطار مماثلة 

 اليت أعدها السيد اليت مل ترد يف الصياغة األوىل" بينما" كلمة وقد ثار جدل شديد حول. حتصل على الرد العيين
ن األمر إف، ومع ذلك. رويس، واليت ركزت يف املقام األول على حالة الدولة املرتكبة للفعل غري املشروع-يوأراجن

قد ) د(الفرعية ومما ال شك فيه أن احلكم الوارد يف الفقرة . يتعلق يف بعض احلاالت بوجود الدولة املضرورة ذاهتا
ورأت غالبية الدول أن احلالة اليت يصورها . تعرض لالنتقاد أكثر من أي حكم آخر من أحكام املواد قيد النظر

ن صياغتها فضفاضة وغامضة حبيث يصعب أغري واقعية، كما فإن الفقرة الفرعية احلكم مل توجد قط وبالتايل 
ورأى املقرر اخلاص أن احلالة اليت تنص عليها هذه الفقرة . ياغةتصور األوضاع اليت ميكن أن تنطبق عليها هذه الص
وأوضح أن النص ). د(، لذا اقترح حذف الفقرة الفرعية )ج(الفرعية مدرجة، على أي حال، يف الفقرة الفرعية 

 النقاط وهو يتضمن.  يف هناية التقرير              ً، كما يرد أيضا ١٤٦الذي اقترحه جململ املادة اخلاصة بالرد يرد يف الفقرة 
دخال بعض التعديالت يف الصياغة ألغراض التبسيط مع إاألساسية للحكم الذي اعتمد يف القراءة األوىل، مع 

 ).د(و) ب(حذف الفقرتني الفرعيتني 

 مفهوم اجلرب فيما يتعلق ١تكمل الفقرة .  فقرتني، يف القراءة األوىلت كما اعتمد،٤٤تضمن املادة تو -١١
 حاولت اللجنة تعريف التعويض املايل، ،٢ ويف الفقرة .ضرر األديب فيجب أن جيرب بالترضيةبالضرر املادي، أما ال

ىل الفوائد والكسب الضائع من خالل عبارات ال تنطوي على مضمون إشارات مبهمة إبيد أن هذه الفقرة تتضمن 
 بغض النظر عن مسألة الفوائد ورأى املقرر اخلاص أنه،. ملموس وتعطي االنطباع بأن األمر يتعلق بعناصر اختيارية

عداد مادة منفصلة بشأهنا، ليس من شك يف أن التعويض املايل جيب أن يغطي مجيع األضرار القابلة إاليت اقترح 
وقد . ١ أن هذه الصياغة ينبغي أن ترد يف الفقرة          ًورأى أيضا . للتقييم االقتصادي واليت تتكبدها الدولة املضرورة
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                                            ًذا كان ينبغي االحتفاظ بالصياغة البسيطة نسبيا إروع هذه املادة على معرفة ما انصب جل النقاش بشأن مش
ذا كان من الضروري وضع تعريف إ، أو ٢ واملستكملة ببعض عناصر الفقرة ١للمبادئ العامة الواردة يف الفقرة 

جياز؛ وقد طرح حتديد إلورأت دول معينة وأعضاء يف اللجنة أن هذا احلكم شديد ا.  للتعويض املايل          ًأكثر تفصيال 
وينبغي للجنة من مث أن تطور . مبلغ للتعويض املايل مشاكل متعددة، ومثة ممارسات وجتارب عديدة يف هذا اجملال

 .٤٥ و٤٣املادتني ب تذا قورنإجياز إل اة شديد٤٤املادة و. هذه الفكرة

ولقد .  بشأن التعويض     ًتفصيال ورأى املقرر اخلاص أنه ينبغي توخي احلذر قبل حماولة وضع مبادئ أكثر  -١٢
جرت يف السنوات األخرية حماوالت للقيام بذلك يف جمال التعويض يف حالة نزع امللكية كما تناولته بالدراسة 

وتكمن . ىل محاية االستثماراتإطار األوسع ألعماهلا الرامية إلمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف ا
 حيق للدول نزع ،وبصورة عامة. مللكية يف مضمون القاعدة األولية الذي حيتم التعويضالصعوبة فيما خيص نزع ا

وليس يف هذا . ممتلكات األجانب طاملا كان تصرفها ذلك للمصلحة العامة وبأسلوب غري قائم على التمييز
وقد تطرح .  ألحكامه                                                                                ًالتصرف انتهاك إال عندما ترفض الدولة تقدمي تعويض تلتزم به مبقتضى القانون الدويل وطبقا 

ولقد ورد هذا التمييز اهلام بوضوح يف قضية . عندئذ بعض األسئلة ولكن ليس يف مرحلة حتديد مبلغ التعويض
ىل إوينبغي للجنة أن متتنع عن بيان مضمون قاعدة أولية حمددة أو التطرق .              ًوال يزال ساريا  شورزوفمصنع 

 فينبغي هلا أن تتوخى ،ذا كان ذلك هدفهاإولكن . ية غري املشروعالتمييز بني نزع امللكية املشروع ونزع امللك
 .طار موضوع احلماية الدبلوماسيةإحتقيقه يف 

وقد بدأت حماكم . والسبب الثاين الذي يستوجب توخي احلذر هو أن التعويض املايل فكرة بالغة احليوية -١٣
، وكانت التعويضات املالية اليت قررهتا احملكمة نسان يف الواقع بتحديد أهداف متواضعة يف هذا اجملالإلحقوق ا

ولكن احملكمة األوروبية حلقوق .  يف أول األمر                                       ًنسان، على سبيل املثال، تعويضات طفيفة جدا إلاألوروبية حلقوق ا
 .نسان أصبحتا يف اآلونة األخرية أكثر جرأة يف جمال التعويضإلنسان وكذلك حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلا
 من تقريره القرار الرئيسي الذي أصدرته كل من هاتني اهليئتني ١٥٧ىل أنه أورد يف الفقرة إشار املقرر اخلاص وأ

 وباألعمال اليت تضطلع هبا اللجنة فيما يتعلق فورزوشمصنع القضائيتني اللتني تأثرتا باحلكم الصادر بشأن قضية 
ذا اقتضى األمر ذكر بيانات إىل حد ما، وإصياغة عامة وتربر هذه األسباب على ما يبدو وضع . مبسؤولية الدول

 .ىل مجود القانون يف هذا الشأنإ على حنو ال يؤدي التعليقدراجها يف إنه ميكن إضافية فإ

، كما اعتمدت يف ٤٢ من املادة ٣أما فيما يتعلق حبدود التعويض املايل، فاحلجج املطروحة لصاحل الفقرة  -١٤
 فيما خيص التعويض املايل إذ قد تتسبب دولة ما يف      ًقناعا إائل العيش اخلاصة، حجج أكثر  وسبشأن، القراءة األوىل

وتتبع .  حلظة ارتكاب الفعل غري املشروع     ً ممكنا                                                    ًحلاق ضرر مأساوي بدولة أخرى، وهو ضرر مل يكن توقعه أمرا إ
 مفهوم السبب املباشر، الذي أقرت ىلإالنظم القضائية الداخلية أساليب متنوعة لتسوية هذه املسألة، أوهلا اللجوء 

 األفعالوبعض .  وال سيما املواد اخلاصة بالتعويض املايل،اللجنة بضرورة تكريسه يف مشاريع املواد اخلاصة باجلرب
، مراعاة النظم القضائية الوطنية لنوع      ًثانيا .  عن األضرار حبيث ال يتطلب األمر دفع تعويضات                 ًقد تكون بعيدة جدا 

، تعيني حدود املسؤولية يف األنظمة اليت ميكن تطبيقها على بعض                             ًمولة بالقاعدة األولية؛ وثالثا األضرار املش
ن إ من تقريره ف١٦٣ويرى املقرر اخلاص أنه لو تقرر اتباع أو عدم اتباع النهج الصارم املبني يف الفقرة . األنشطة
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كمة اليت ترفع الدعوى أمامها أو يف الدول  لكل حالة على حدة، وذلك إما يف احمل                      ًاملسألة جيب أن تسوى طبقا 
 . لتشريعاهتا اخلاصة          ًنفسها طبقا 

دراج إدراج ذلك املفهوم يف نص املادة دون إىل أن إ                          ًىل مسألة الكسب الضائع مشريا إوعاد املقرر اخلاص  -١٥
ساس أن يذكر يف ، على أ١٦٥لفقرة يف ا ٤٤واقترح من مث صيغة مبسطة للمادة . التفاصيل هو من قبيل االستفزاز

 ويتوقف ذلك على مضمون القاعدة األولية ،ىل التعويض يف ظروف معينةإ أن الكسب الضائع قد يؤدي التعليق
 خبصوص مسألة                                    ًذا رغبت اللجنة يف وضع حكم أكثر تفصيال إنه إ           ًوأضاف قائال . املعنية والوقائع ذات الصلة نفسها

 . حصوله على تعليمات جد دقيقة هبذا الشأنالتعويض، فهو مستعد لالستجابة لرغبتها، بشرط

جناز مهمتها بشأن موضوع إنه ما زال أمام اللجنة شوط بعيد عليها أن تقطعه قبل إ قال السيد براونلي -١٦
 بنجاح األنشطة التقنينية ولكنه يعتقد أن أفضل               ًنه ال يؤمن كثريا إوقال . فائق األمهية ولكنه مع ذلك عسري التنظيم

ىل قواعد يزعم إ من الركون                                                             ًم نتائج اخلربة واستغالهلا تتمثل يف معظم األحيان يف جتميع املؤشرات بدال وسيلة لتقيي
ىل وضع سلسلة من املقترحات اليت تبدو وكأهنا إ فهو قلما يوافق على األساليب اليت تفضي ، ولذا.أهنا قواعد عامة
 أن تضع قواعد مفيدة ومتسقة حسب األصول مشفوعة بيد أن للجنة والية، وبالتايل يتعني عليها. مقترحات عامة

 .بأحكام تقييدية بغية جتنب التعميمات اليت يتسم هبا على ما يبدو اجلزء الذي جيري النظر فيه من التقرير

والحظ السيد براونلي بارتياح أن املقرر اخلاص يقر بأمهية القواعد األولية، ولكنه أعرب عن أسفه ألنه،  -١٧
 يف      ً كبريا                             ًقرار بأن للقواعد األولية دورا إلال يكفي اف .، مل يستخلص منها االستنتاجات الواجبةخلاص اأي املقرر

عداد قائمة متسلسلة باحلاالت إحتديد مشروعية التعويض وطبيعته، كمشروعية الفوائد على سبيل املثال، بل جيب 
 .اليت تنطبق عليها تلك القواعد

ىل األحكام إنه كان أحرى بالتقرير قيد النظر أن يستند إ                  ًتصلة باملوضوع قائال مث تناول مشكلة املصادر امل -١٨
وأعرب عن أسفه ألن التقرير مل يذكر . ىل الفقه القانوينإالقضائية ال سيما األحكام التحكيمية أكثر من استناده 

 الذي مشل Aminoil-Kuwait Arbitration  الكويت-أمني أويلالتحكيم يف قضية احلكم التحكيمي الصادر بشأن 
جمموعة من االتفاقات املترابطة فيما بينها، واليت اتضح منها أن هذه االتفاقات ذاهتا هي القانون الواجب التطبيق يف 

 .                                                                     ًوواضح أن اجلرب يتوقف على الفرع القانوين املعين، وهو ما ينطبق على الرد أيضا . هذه احلالة

نه غري مقتنع بكون الرد هو الشكل األول من إال السيد براونلي وفيما يتعلق مبسألة الرد بالذات، ق -١٩
 والواقع أن القواعد األولية لو منحت األمهية العملية اليت .هناك قدر كبري من التشكك يف هذا األمرف. أشكال اجلرب

نه أ أم ال، أي   ًما ذا كان الرد هو شكل اجلرب القابل للتطبيق عموإجتدر هبا، ملا كانت هناك حاجة البتة لتحديد ما 
 جتنب الصيغ البالغة          ً ميكن متاما                                     ًوجيوز حل املشكلة بأسلوب آخر، وهنا أيضا . الشكل األول من أشكال اجلرب

أما . ذا مل تتضمن القواعد األولية موضوع النظر احلل املنشودإالتعميم، وذلك بالنص على أحكام تقييدية، وذلك 
ىل األحكام القضائية بدرجة أكرب مع إ االستناد                      ًونلي أنه جيدر هنا أيضا  فقد الحظ السيد برا،فيما خيص املصادر

 حتديدها بدقة ووضوح، كما يتضح من قضية                                                         ًالتصرف حبذر وروية ألن القوانني القابلة للتطبيق ال يسهل دائما 
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ذا كان إ ما    ًثريا ىل ذلك أنه ال يهم كإضافة إل ورأى با.الواليات املتحدة �يران إاملطالبات أمام حمكمة مطالبات 
ىل أن هناك إشارة إ التعليقوأضاف أنه كان جيدر تضمني . القانون الدويل العام هو القانون الواجب التطبيق أم ال

عالنية من قبل احملكمة دون أن إعالن احلقوق أو عن طريق أحكام إبعض القضايا اليت ميكن تسويتها عن طريق 
 .قليميةإل االنسحاب من األراضي يف حالة املنازعات ا         ًن ذلك مثال ىل الرد باملعىن الصحيح، ومإيؤدي ذلك 

 حتت عنواننه ال يؤيد ذكر التعويضات اجلزائية والضرر األديب إويف ختام حديثه قال السيد براونلي  -٢٠
 ".الترضية"

 باملقارنة   ًما هنا على أي حال تشكل تقدإ، و                                      ًن اقتراحات املقرر اخلاص تبدو مقنعة عموما إ قال السيد غايا -٢١
ورأى أنه ال خيار للجنة سوى بيان القواعد املستمدة من . مع النصوص املناظرة اليت اعتمدت يف القراءة األوىل

 .                                            ًولكن املشكلة هي أن هذه القواعد ال تطبق إال عرضا . القرارات القضائية واألحكام التحكيمية

 ٤٣املادة من ) ج(ار إليها يف الفقرة الفرعية املش" األطراف املضرورة" عن املقصود بعبارة وتساءل -٢٢
 أي ،   ُ                                                                      هل ي قصد هبا الدولة، كما ينص عليه احلكم السابق ذو الصلة؟ هل تشمل أيضا األشخاص. اجلديدة املقترحة

ذا كان األمر كذلك، إعلى سبيل املثال عندما يهدد االلتزام املنتهك طريقة معاملة األجانب أو احلقوق األساسية؟ و
ىل الدولة لصاحل ذلك الشخص؟ وأضاف أنه ينبغي تعديل إىل شخص مضرور أم إىل دولة أخرى أم إم الرد هل يلز

ولكن هل ميكن حصر مسؤولية الدول يف . ىل الكيان املضرورإحبيث حيذف كل ما يشري ) ج(نص الفقرة الفرعية 
 العالقات ما بني الدول وإغفال األشخاص؟

 بالتفسريات اليت قدمها املقرر اخلاص              ًنه ليس مقتنعا إلة املادية، قال السيد غايا وفيما يتعلق مبسألة االستحا -٢٣
نه غري مقتنع باحلجة املطروحة يف أكما . عدامإل اليت تتناول بشكل خاص القضايا املتصلة بعقوبة ا١٤١يف الفقرة 

ق النتيجة نفسها أو نتيجة مماثلة هلا  اليت جتيز استبعاد الرد يف حالة استطاعة الدولة املدعى عليها حتقي١٤٢الفقرة 
وميكن القول بأنه فيما لو . جرائيةإل على االلتزامات ذات الطبيعة ا                        ًااللتزام؛ وهذا يصدق أساسا تنتهك دون أن 

ن عدم استفادة الدولة املدعى عليها من تلك الوسيلة ال يعفيها يف حد إوجدت وسيلة مشروعة لتحقيق نتيجة ما، ف
 فالرد ممكن ومشكلة عدم التناسب ؛ىل استخدام تلك الوسيلةإوجيب على الدولة أن تعمد . م بالردذاته من االلتزا
ّ             واملسألة ليست مسألة معرفة مم  يتكون الرد . ليست مطروحة فهو يتوقف على مضمون القواعد األولية املعنية  -                          

 . االلتزام يربر الردنتهاكذا كان اإمنا هي باألحرى معرفة ما إو -

ه يبدو إنوقال .  اخلاصة بالرد٤٣ تساءل بشأن مشروعي املادتني املقترحني وال سيما املادة لسيد هافنرا -٢٤
عداد، مبا فيها األحكام املتعلقة بالظروف إلأن الرد التزام، ومن مث تنطبق عليه مجيع أحكام مشاريع املواد قيد ا

ففي حالة نشوء ظرف . نتائج اليت ستترتب على ذلكوالسؤال املطروح هنا هو معرفة ال. النافية لعدم املشروعية
 على سبيل املثال، إذ ،ن الدولة تعفى عندئذ من الرد، ولكنها ال تعفى من التزام التعويضإناف لعدم املشروعية ف

ذن العالقة بني األحكام اخلاصة بالظروف النافية لعدم إوما هي .  كما هو واضح                            ًن االلتزام األصلي ما زال قائما أ
شروعية واألحكام املتعلقة بالرد من حيث عالقته بالتعويض؟ وما هي العالقة بني حالة االستحالة املادية املذكورة امل
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 وبني الظرف القاهر على سبيل املثال؟ وهل حتل االستثناءات من الرد حمل الظروف النافية لعدم ٤٣يف املادة 
ىل االستثناءات إألحكام اخلاصة بالظروف النافية لعدم املشروعية ، أم تضاف ا          ً استثنائيا                          ًاملشروعية باعتبارها قانونا 

 املذكورة؟

    ُ                     ذا أ قر أحد الشروط املبينة إأوضح يف معرض رده على النقطة األخرية أنه ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٢٥
ا يتعلق بالظروف النافية ، وال تطرح إال مشكلة التعويض فيم                                ًن االلتزام بتقدمي الرد يعترب منقضيا إ، ف٤٣يف املادة 

نه إ وعلى افتراض أنه ميكن تطبيقها يف مجيع احلاالت، ف.ع املوادولعدم املشروعية املدرجة يف الباب األول من مشر
وينطبق ذلك على أوضاع اخلطر . يترتب عليها بوجه خاص تعليق تنفيذ االلتزام موضوع النظر لفترة من الوقت

وقد .                                                        ً أن يستغرق وقف االلتزام فترة طويلة حبيث يصبح االلتزام باطال        ًدث أيضا إال أنه قد حي. وحاالت الضرورة
 .عفاء من تنفيذ االلتزام يف وقت معنيإلبقاء على االلتزام األصلي واإل بني ا      ً دائما احملاكمفصلت 

. ٤٣ املادة ورأى املقرر اخلاص بوجه عام أن الظروف النافية لعدم املشروعية تكمل االستثناءات املبينة يف -٢٦
 .ىل استحالة مؤقتةإىل استحالة دائمة وليس إمنا تستند إن استحالة تنفيذ الرد إ ف،ونتيجة لذلك

وأعرب عن تأييده للتوجه العام .  شكر املقرر اخلاص على تقدمي تقرير شامل ومعمقالسيد لوكاشوك -٢٧
من النصني املعتمدين يف القراءة األوىل، حيث              ً أيسر تطبيقا ٤٤ و٤٣للتقرير ورأى أن النصني املقترحني للمادتني 

 .ىل الواقعإ ربقأهنما أ

 .ىل تناول مقترحات املقرر اخلاص مبزيد من التفصيلإواحتفظ السيد لوكاشوك حبقه يف العودة  -٢٨

 رأى أنه ليس بوسع اللجنة تسوية مسألة اجلرب إال من منظور عام وبقدر كبري من يكونوميدسإالسيد  -٢٩
. على أن يترك للممارسة، وخاصة األحكام القضائية دولية كانت أم داخلية، مهمة ترسيخ تفاصيل التطبيقاحلذر، 

.  أهنا غري كافية       ً، معتربا "الرد"بعد كلمة " العيين"ومل يقتنع باحلجج اليت قدمها املقرر اخلاص من أجل حذف كلمة 
 من األحكام اليت اعتمدت يف               ًأقل دقة ووضوحا وأضاف أن األحكام اجلديدة اليت اقترحها املقرر اخلاص تعد 

 بطبيعة احلال أن            ًاملفهوم ضمنا . ، على سبيل املثال، اجلهة اليت يقدم اليها الرد٤٣فلم تبني املادة . القراءة األوىل
طوي وتن.  كل الدقة                                            ً على هذه الدرجة من األمهية ينبغي أن يكون دقيقا          ًإال أن نصا . ىل الدولة املضرورةإالرد يقدم 

 على العيب ذاته، إذ أغفلت ذكر العالقة الثنائية بني الدولة املسؤولة والدول املضرورة، وهي العالقة اليت ٤٤املادة 
وساور السيد إيكونوميدس الشك يف أن الظروف .  ومت التخلي عنهاكانت قد وردت بوضوح يف األحكام القدمية

موضوع الدراسة، ورأى أن هذه املسألة ينبغي أن من املشروع زء  على اجل                                     ًالنافية لعدم مشروعية الفعل تنطبق أيضا 
ومن . ن فكرة الدولة املسؤولة مل تستخدم يف مشاريع املواد هذهإ ف،ىل ذلكإضافة إلوبا. تفحص بعناية فائقة

الدولية ، إال أن مفاهيم املسؤولية                ً غري مشروع دوليا                                                   ًاملعروف بطبيعة احلال أن الدولة مسؤولة ألهنا ارتكبت فعال 
زاء حذف إ   ّ                              وحتف ظ السيد إيكونوميدس بشأن موقفه . طارإلوالدولة املسؤولة ينبغي أن حتتل مكان الصدارة يف هذا ا

ىل رأي هنائي هبذا إ ولكن ألنه مل يتوصل بعد ،ينءىل تأييده هلذين االستثناإ، وال يعزى هذا ٤٣ين من املادة ءاستثنا
 .ىل هذه املسألة يف وقت الحقإعودة الشأن واحتفظ من مث لنفسه باحلق يف ال
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وميكن القول بأن .  الحظ أن املواد قد صيغت على حنو يكفل للدولة املضرورة اختيار شكل اجلربالرئيس -٣٠
ذا كان ميكن أن يفهم من إوسأل الرئيس املقرر اخلاص عما .  يف االختيار                              ًلصاحب الفعل غري املشروع احلق أيضا 

 .                                             ًفراد مادة خاصة هلذا املوضوع يف الباب الثاين مكررا إاملقرر ينوي  أن ه من تقرير١٢٣املادة 

والسبب يف صياغة املواد من منطلق . جياب على سؤال الرئيسإلرد با) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٣١
لة التزام الدولة املسؤولة هو أن تترك مفتوحة مسألة معرفة من له احلق يف االحتجاج باملسؤولية، وكذلك مسأ

غفال أن األمر يتعلق بالتزامات جتاه كيانات إوال ينبغي . اخليارات اليت ميكن أن تتخذ عند االحتجاج باملسؤولية
 ولكن توجد التزامات        ً معنويا                               ًن اجملتمع الدويل يف جمموعه ليس شخصا إوهكذا ف. خمتلفة بل وجتاه ال كيانات

        ً ثنائيا          ًيفترض شكال " جتاه الدولة املضرورة"يث عن التزام واحلد. ويف أوضاع معينة يلحق الضرر بعدة دول. جتاهه
عود ت و.ومل يبذل أي مسعى حلل هذه املشكلة يف القراءة األوىل. فحسب للمسؤولية، يف حني أن األمر ليس كذلك

ه املختلفة  الذي مييز بني التزام الدولة املسؤولة باجلرب يف شكل من أشكال                        ًليها يف الباب الثاين مكررا اللجنة اآلن إ
ومن البديهي أنه جيوز . وبني االحتجاج هبذه املسؤولية من قبل دول أخرى جيوز هلا اختيار شكل اجلرب املالئم هلا

طار توضح إوستندرج هذه األحكام يف . للدولة املضرورة أن تفضل التعويض على الرد، إال يف ظروف استثنائية
وإن السبب .  ماذا ميكن أن تفعله الدول لالحتجاج هبذه املسؤولياتفيه مسؤوليات الدولة اليت قامت باالنتهاك مث

ىل أهنا إمنا يرجع ببساطة إىل املواد السابقة على أهنا تعين االختيار بني التعويض والرد على سبيل املثال إيف النظر 
الدولة املضرورة وإن من الواضح يف سياق ثنائي أن من حق . ىل حق رئي أنه يستتبع احلق يف االختيارإتستند 

 .وينبغي هلا أن تعرب عن هذا االختيار صراحة وبال مواربة. جراء اختيارإ

 إال أن ،ىل فئة الدول املضرورة ميكن أن تطالب بالردإ أن دولة ال تنتمي               ً ال يستبعد سلفا السيد سيما -٣٢
ويف هذا . على سبيل املثالنسان إلالتمييز بني الكف والرد يطرح مشكلة صعبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق ا

 .      ً مؤقتا                                              ًالصدد ينبغي اعتبار نص التعليق يف شكله احلايل نصا 

ن من البديهي أن يكون للدولة املضرورة اليت عانت نفسها من إقال ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٣٣
وكان السيد غايا . معينةوجيوز لدول أخرى االحتجاج باملسؤولية يف ظروف . األضرار، احلق يف اختيار شكل اجلرب

ن هذه الدول ذاهتا إ ف،وبطبيعة احلال. مكانية أن حتل هذه الدول حمل الدولة املضرورةإىل إعلى حق عندما أشار 
منا بالرد إلن حتصل على التعويض ولكن ميكن أن يكون هلا احلق يف املطالبة ليس فقط بالكف عن األفعال الضارة و

.  بالطريقة اليت ارتآها٤٣كانية على وجه التحديد، قام بصياغة احلكم املالئم يف الفقرة مإلىل هذه اإوبالنظر .     ًأيضا 
ها الدولة اليت تتدخل واألضرار اليت تصيب الضحايا، وهم األشخاص الذين كبد اليت تتاألضراروينبغي املوازنة بني 

شاريع املواد تفسح اجملال أمام الدولة وإن الطريقة اليت صيغت هبا م.  من جراء الفعل غري املشروع           ًيتأثرون فعال 
 .ذا جاز القولإاملضرورة للمطالبة حبقوقها، وأمام الدول األخرى للدفاع عن هذه احلقوق بوجه أعم 

 قال بصدد السؤال الذي طرحه السيد هافنر عن مكان الظروف النافية لعدم تشيفوندا - السيد بامبو -٣٤
األوىل أن الفصل الثاين ينطلق من افتراض مؤداه أن . جابتنيإنه ميكن تقدمي إاملشروعية يف أشكال اجلرب املختلفة، 

وبناء على ذلك سيتم تناول خمتلف حاالت التعويض عن ارتكاب أفعال غري . عدم املشروعية أمر غري مستبعد
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ن املمكن يف هذا ورمبا يكون م. طار ختفيف املسؤوليةإجابة الثانية فتتمثل يف تناول املوضوع يف إلأما ا. مشروعة
 .تشيفوندا -  السيد بامبو                                               ًطار االستجابة على حنو ما للشواغل اليت عرب عنها أيضا إلا

 روبرتوتشيفوندا عن تفضيله للصيغة اليت قدمها  - ، أعرب السيد بامبو٤٤ و٤٣املادتني بوفيما يتعلق  -٣٥
ذا كان قد ضحى إل عما التساؤ ولكن ميكن ،    ًجيازا إ أكثر املقرر اخلاصصحيح أن املادتني اللتني اقترحهما . غوآ

 ٤٣املادة من  )د(الوارد يف الفقرة الفرعية  أنه ضحى باالستثناء             ً ومن ذلك مثال .بعدد من املسائل األساسية
مكانية إ على السؤال اخلاص مبعرفة       ً شافيا                              ًن الصياغة اجلديدة ال تقدم جوابا إ ف،ومن مث. املعتمدة يف القراءة األوىل

 .، رغم أن هذه مسألة جوهرية                          ًبارتكاب فعل غري مشروع دوليا " معنية"كثر من دولة وجود أ

غو كانت الدولة اليت آففي مشروع .  يف تناوله العام ملسألة اجلرب      ً عكسيا                          ًكذلك انتهج املقرر اخلاص هنجا  -٣٦
دولة املضرورة يف الباب  هي املستهدفة يف الباب األول، وسلطت األضواء على ال               ً غري مشروع دوليا     ً فعال ارتكبت
 غري                  ًكل دولة ترتكب فعال "أما هنا فقد اتبع هنج معاكس، حيث بدأت مشاريع املواد بالعبارة التالية . الثاين

 ".           ًمشروع دوليا 

وكان ينبغي يف صياغة القواعد يف الباب الثاين، . رساء املبادئإورأى أن الباب األول ينبغي أن يركز على  -٣٧
وهلذا كان من األفضل تفعيل دور الدولة املضرورة حىت يتضح أهنا احملرك الرئيسي .          ًالسري قدما جتاوز املبادئ و

 .للجرب

فإما أن ". العيين"تشيفوندا مع املقرر اخلاص أال وهي حذف كلمة  - ومثة نقطة اتفق فيها السيد بامبو -٣٨
ُ              كل ما س لب دون وجه حق ل                       ًوال بد أن يكون الرد شامال .  اجلرب العيينإىل الرد أو يشار إىل وهذه ليست مسألة .       

ن املسألة كلها إ على انتهاك التزام دويل، ف                       ًذا كان البناء كله قائما إف.  باملوضوع                         ًلغوية فحسب، بل تتعلق أيضا 
ومثة تصور مادي للشيء الذي ينبغي رده، وهو جانب ال . على حنو ما                                   ًتتمثل يف معرفة كيفية رد ما يعترب حقا 

قامة كل نظام قانون املسؤولية على انتهاك إن خالل البناء النظري الذي تتبناه اللجنة واملتمثل يف راكه مإدميكن 
 .                                           ًااللتزام الدويل، أي ارتكاب فعل غري مشروع دوليا 

أما فيما يتعلق مبسألة التعويض، فقد رأى أهنا مسألة كان ال ينبغي للمقرر اخلاص أن يتناوهلا مبثل هذا  -٣٩
عادة ذكر الرد يف احلكم الذي اقترحه يف إىل إل عما دعا املقرر اخلاص ؤساميكن التو. ريره الثالثتقجياز يف إلا

ولكن االنطباع الذي يتولد هو أن املبدأ . فالتعويض شكل من أشكال اجلرب، وهو ناشئ عن الرد. ١٦٥الفقرة 
ويصدق ذلك . ا ال يكون هناك ردالعام هو الرد وليس غري ذلك، وأن التعويض حيدث من الناحية التقنية عندم

وإن مشاريع املواد مبا تتسم به من تبسيط تطرح بعض األسئلة اليت تقتضي تدخل جلنة .                 ًعلى الترضية أيضا 
 .الصياغة

غو ليس هو الذي السيد آىل أن إتشيفوندا  - استرعى انتباه السيد بامبو) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٤٠
رويس، ولذا فليس هناك  - يوأراجنالسيد ريفاغن والسيد منا توالها إد يف الباب الثاين، وتوىل صياغة مشاريع املوا

ىل الدولة املسؤولة إىل الدولة املضرورة أو إ" الدور الفعال"غو هو الذي أسند آ السيدذا كان إمن وسيلة ملعرفة ما 
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يضاح املوضوع دون ادعاء بأنه قد توصل إ  على     ً خاصا                    ًوحرص باعتباره مقررا . يف املواد املتعلقة بالرد والتعويض
وكان هدفه هو أن يربز، يف سياق فصل يتناول إعمال املسؤولية، ما يراه يشكل جمموع القيم . ىل حل مرض لهإ

 .                             ًالسابقني كانوا قد ختلوا عنه خطأ املقررين اخلاصني  ظن أن ىل هنجإ، مما يعد عودة ٣ و١ يف املادتني             ًالواردة ضمنا 

 اختاذ موقف حيال مشاريع املواد املقترحة من املقرر اخلاص دون            ًنه يصعب جدا إ قال روزنستوكالسيد  -٤١
فمن األمهية األساسية مبكان، على سبيل املثال، أن تتوفر رؤية واضحة . دراجها يف السياق العام للمشروعإعادة إ

 حق قدره إال على ضوء ما سيقال يف ٤٤وال ميكن تقدير مضمون املادة .  وباقي النظام٤٠للروابط بني املادة 
 . ال ميكن إال أن تكون ذات طابع أويل٤٤ و٤٣ن مالحظاته بشأن املادتني إومن مث ف. التعليق

ومع ذلك فقد أعرب السيد روزنستوك عن موافقته على اقتراح املقرر اخلاص باالستعاضة عن عنوان  -٤٢
     ًجيازا إبصيغة أكثر "                                   ًدولة املسؤولة عن فعل غري مشروع دوليا حقوق الدولة املضرورة والتزامات ال"لفصل الثاين ا

 كما أوضح املقرر اخلاص ،                         ً وبساطة بل انه يساعد أيضا     ًجيازا إوهذا العنوان ليس فقط أكثر ". أشكال اجلرب"وهي 
ات مرتبطة يف مجيع احلاالت بالتزام" الدول املضرورة"عطاء االنطباع بأن حقوق إ على حتاشي ،١٢٠يف الفقرة 

 .الدولة املسؤولة

 مثل الصيغة اجلديدة                                                  ً، رأى أن الصيغة املقترحة من املقرر اخلاص مقبولة متاما ٤٣وفيما يتعلق باملادة  -٤٣
 .٤٥للفقرة املقترحة 

ذا كان حذف إ هي اليت سببت له صعوبات أكثر، ألنه تساءل عما ٤٤ولكن الصياغة اجلديدة للمادة  -٤٤
 ١٤٩ومن املؤكد، كما ذكر املقرر اخلاص يف الفقرة .  من سوء الفهم            ًلن يسبب قدرا ىل الكسب الضائع إشارة إلا

       ً كافيا                                                    ًأكثر من الالزم يف النسخة القدمية، إال أن هذا مل يكن سببا " فاترة"شارة كانت إلمن تقريره، أن هذه ا
، وهو احلل الذي ٤٤ شارة صرحية يف املادةإورأى أنه كان يتعني ذكر الكسب الضائع، ولو يف شكل . حلذفها

 .التعليقيفضله، أو على األقل يف مادة منفصلة أو يف 

وأضاف أن .  بشأن الكسب الضائع،يبدو          ً          هناك لبسا ، على ما نإقال ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٤٥
 يوأراجنيد السوكان . ٤٤ املتعلق بإعمال املسؤولية سيؤثر بال شك على مضمون املادة                         ًاعتماد الباب الثاين مكررا 

. )٥(، يف تقريره الثاينحدامها طويلة واألخرى قصرية، إ) السابقة٨املادة  (رويس قد اقترح صيغتني هلذه املادة -
 كانت مثار وتضمنت مسائلطرحت الصيغة الطويلة بعض املشكالت ألهنا مل تكن أوضح من الصيغة القصرية وقد 

، ومع ذلك رأت احلكومات، )٦(نة الصياغة الصيغة القصريةولذا فضلت جلنة القانون الدويل وجل. جدل وخالف
 .وبعض األعضاء، يف هناية األمر أن هذه الصيغة غري كافية

                                                        

 .١٩١، الفقرة Add.1 وCN/A.4/425، الوثيقة    ١٦٣، ص  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين   ١٩٨٩حولية  انظر  )٥(

 ).١٥٨-١٣٩، ص  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين   ١٩٩٣حولية   ( والتعليق عليها   ٨انظر املادة  )٦(
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 يف عبارات مرنة،                                     ً بطريقة خمتصرة، مع تبيان مبدأ عام جدا ٤٤إما صياغة املادة : وأمام اللجنة اآلن حالن -٤٦
. وال يكاد يكون من املمكن يف هذه احلالة األخذ حبل وسط. ةملام بكل شاردة وواردإلوإما حماولة تفصيل القول وا

ىل احلل املعتمد يف القراءة األوىل، فال إ يف االستراتيجية بالنسبة                    ًطويلة، مما يعد تغيريا الصيغة ال اختارت اللجنةذا إو
 األمر، وأعلن لجنة هي اليت ميكن أن تبت يف هذاالولكن . ىل الكسب الضائعإشارة إبد أن تتضمن هذه الصيغة 

 .ىل االستنارة برأي أعضاء اللجنة يف هذا املوضوعإأنه حباجة 

الفرع باء دالء مبالحظات أولية، ألن إلنه على غرار املتحدثني السابقني، سيكتفي باإ قال سكيتالسيد غال -٤٧
 .ىل دراسة متأنيةإحيتاج لتوه  الذي وزع الثالثالتقرير من الفصل األول من 

 أي حل وسط بني الصيغة احلالية                                 ً، بدا أن املقرر اخلاص قد رفض مسبقا ٤٤علق بصياغة املادة وفيما يت -٤٨
ىل الكسب الضائع والصيغة الطويلة التحليلية املستلهمة من الصيغة اليت اعتمدت يف القراءة إاملختصرة اليت ال تشري 

ن احلل الوسط إ اليت اختذها بعض األعضاء، فىل التعليقات اليت أبدهتا احلكومات واملواقفإولكن بالنظر . األوىل
                                                         ًوبينما مل يكن لديه اقتراح ملموس يف هذه املرحلة، بدا له ممكنا . مجاع املنشودإلىل اإهذا رمبا يسمح بالتوصل 

ىل حل بسيط إ التوصل                         ًوأضاف أنه قد يتسىن أحيانا . ٤٤ذكر الكسب الضائع حىت يف صيغة موجزة للمادة 
بتسوية مسألة دار " العيين"، حيث مسح حذف كلمة ٤٣ما يتضح من العنوان اجلديد للمادة ملشكالت معقدة، مثل

 .ذا كان ينبغي التحدث عن الرد العيين أو الرد الكاملإحوهلا اجلدل بشأن ما 

شارة إيراد إ            ًنه ميكن متاما إوقال . سكيت أعرب عن موافقته الكاملة على رأي السيد غالالسيد روزنستوك -٤٩
 .ضافيةإ تفسريات التعليقضمن على أن يت املختصرة، ٤٤لكسب الضائع يف املادة ىل اإ

يضاح مفاده أنه لن إمل يعترض على هذا احلل ولكنه حرص على تقدمي ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٥٠
 اجلديد والنص  املعتمدة يف القراءة األوىل٤٤ أن ختتار بني املادة ،سكيتكما قال السيد غال، يتعني على اللجنة

رويس يف تقريره  - يو اجلديد واملادة التفصيلية املقدمة من السيد أراجنص النا، ولكن عليها االختيار بني هذاملقترح
وصحيح .  املعتمدة يف القراءة األوىل٤٤ورأى أنه مل يدخل أي تعديل يف حقيقة األمر على مضمون املادة . الثاين

ىل الكسب الضائع إشارة إل مت تناوهلا وتعميقها يف موضع آخر، ولكنه مل حيذف ا، اليت"الفوائد"أنه استبعد فكرة 
القانون الدويل والنيل " تفكيك"ىل إ قد يؤدي                                                      ًألن حكومات معينة رأت أهنا صيغت بطريقة بلغت من الضعف حدا 

 .التعليقولعل هذا ما جعله يفضل تناول هذه املسألة يف . من متاسكه

                                                   ًرويس يف تقريره الثاين، فكانت أكثر استفاضة وأعمق حتليال  - يواقترحها السيد أراجنأما املادة اليت  -٥١
 .وعرضت يف مخس فقرات خمتلف أشكال التعويض

اليت ال داعي " الفوائد"ىل إشارة إلنه ال يعترض على قرار املقرر اخلاص حبذف اإ قال سكيتالسيد غال -٥٢
 .لة الكسب الضائع مل حتسم حىت اآلن، إال أنه رأى أن مسأ٤٤لذكرها يف املادة 
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 أعرب عن موافقته على آراء املتحدثني السابقني ال سيما الرأي الذي أبداه السيد السيد العريب -٥٣
ىل الكسب الضائع، حىت وإن كان من املستحسن أن إشارة إ ينبغي أن تتضمن ٤٤ أن املادة                ًروزنستوك، مؤكدا 

 .تصاغ هذه املادة يف عبارات موجزة

ن مشكلة العالقة بني إ                            ًىل مالحظات السيد براونلي قائال إعاد من جديد ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٥٤
ن إ، ف                        ًوعلى عكس ما يعتقد أحيانا .  بشكل واضح يف جمال اجلرب                                         ًالقواعد األولية والقواعد الثانوية تطرح فعال 

وهذا العامل ال يؤخذ يف االعتبار على حنو .  األوليةبطريقة ذاتية ومبعزل عن القواعد" تعمل"القواعد الثانوية ال 
 .كاف يف سياق قاعدة التخصيص

ومع ذلك، ومهما بلغت أمهية القواعد األولية، فقد كان من الصعب استخالص النتائج منها يف صياغة  -٥٥
تزامات األولية يف نص ىل حمتوى االلإوأضاف أنه مل يشر . التعليقوهلذا فضل تناول هذه املسألة يف . املواد ذاهتا
 إال أهنا باءت املعتمدتني يف القراءة األوىل، ٤٠ و١٩وقد بذلت حماولة يف هذا االجتاه يف املادتني . املواد ذاهتا

 .بالفشل الذريع

التعويض اجلزائي ينبغي أن يكون هلا مكان يف املادة  وذا كانت مسألة الضرر األديبإوفيما يتعلق مبعرفة ما  -٥٦
غطت )  السابقة٨املادة (هذه املادة ن إرويس كان قد حل املشكلة عندما قال  - يوىل أن السيد أراجنإ ، أشار٤٤

غطت الضرر األديب الذي يلحق )  السابقة١٠املادة  (٤٥وأن املادة مسألة الضرر األديب الذي يلحق األفراد، 
كن أن ينطبق على أمور شىت مثل معاناة مي" الضرر األديب"وكان هذا احلل مثار جدل وخالف ألن تعبري . الدولب

ىل هذه املسالة بعد إوقد حيسن العودة . هانة اليت تعانيها دولة من جراء انتهاك معاهدةإلفرد تعرض للتعذيب أو ا
 .٤٥تناول املادة 

ىل الوضع السابق ليست بطبيعة احلال إ فالعودة :                                         ًوأضاف أن مالحظة السيد غايا كانت مالئمة متاما  -٥٧
والواقع أن املشكلة .  بالدرجة                   ًواملسألة تتعلق أساسا . كل الوحيد للرد وإن كانت تعد بشكل ما النموذج األولالش

 لنظرية      ًوطبقا .  تتعلق، مرة أخرى، بالعالقة بني القواعد األولية والقواعد الثانوية٤٣الرئيسية اليت تطرحها املادة 
كال اجلرب، ولكنه ليس كذلك يف واقع األمر، كما يتضح من  من أش      ً راسخا                              ًمسؤولية الدولة، يعترب الرد شكال 

 .املشكلة تكمن إذن يف التوفيق بني النظرية والواقع العملي. ١٤٣األمثلة املذكورة يف الفقرة 

ىل أوجه عدم الدقة يف عناصر إىل السيد إيكونوميدس ألنه لفت االنتباه إوتوجه املقرر اخلاص بالشكر  -٥٨
 .سيبذل كل ما يف وسعه لتداركها أنه             ًمعينة، مضيفا 

تشيفوندا مشكلة حقيقية، إذ ال  - واعترف أن مشكلة تعدد الدول املضرورة اليت أثارها السيد بامبو -٥٩
وميكن مع ذلك . على سبيل املثال تسلم جمرم واحد من دولة ثالثة يف نفس الوقت" دولتان مضرورتان"تستطيع 

 التمييز بني االلتزام األساسي باجلرب واحتجاج الدولة أو الدول املضرورة التخفيف من حدة هذه املشكلة عن طريق
 .ثباته يف اجلزء األول من النصإوهذا ما حاول . به
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ذا حنيت مشكلة الكسب إ من جانب األعضاء، بدا للمقرر اخلاص أنه ةوعلى ضوء ردود الفعل األولي -٦٠
، على أن تكملها تفسريات ٤٤ تأييدها لصياغة خمتصرة للمادة ن أغلبية أعضاء اللجنة أعربت عنإ، ف            ًالضائع مؤقتا 
 .التعليقمستفيضة يف 

ورأى أن املناقشة ينبغي أن تستمر على أساس الصيغة .  عن حتبيذه هلذا احلل          ً أعرب أيضا السيد غوكو -٦١
قلها، ولكن ال ميكن  من التقرير، واليت ميكن للجنة الصياغة ضبطها وص١٦٥ الواردة يف الفقرة ٤٤اجلديدة للمادة 
 على سبيل ،١٥٢فقد جاء يف الفقرة . غفال املالحظات اليت أبدهتا احلكومات بشأن هذا املوضوعإبطبيعة احلال 

 وجلنة التعويضات لواليات املتحدة ا�يران إىل قرارات حمكمة مطالبات إ                               ً أن الواليات املتحدة رأت استنادا ،املثال
ال تتعارض فحسب مع األغلبية ) ٤٤من الصيغة القدمية للمادة  (٢اغة احلالية للفقرة التابعة لألمم املتحدة، أن الصي

 .)٧( للضرر"اجلرب الكامل" مبدأ                                                          ًالساحقة من السوابق القضائية بشأن هذا املوضوع، بل تقوض أيضا 

 ،"حية االقتصاديةاألضرار القابلة للتقييم من النا"أن العبارة الواردة يف الصيغة اجلديدة اعتبار هل ميكن  -٦٢
 الكسب الضائع والفوائد؟ وتلك مسألة ينبغي أن تراعيها جلنة           ً تغطي ضمنا ، يف الصيغة القدمية             ًاليت وردت أيضا 

 .الصياغة

عداد صيغة خمتصرة للمادة إ على احلل الذي اقترحه املقرر اخلاص أال وهو           ً وافق متاما السيد روزنستوك -٦٣
 .التعليق الضائع وتقدمي تفسريات مستفيضة يف ىل الكسبإشارة إ مع تضمينها ،٤٤

 هي حتديد نطاق التعويض، وهلذا بدا له أن ٤٤ رأى أن املشكلة الرئيسية املطروحة يف املادة السيد هي -٦٤
 حىت تشمل مجيع احلاالت اليت ينبغي فيها للدولة املسؤولة عن فعل غري                                   ًهذه املادة ينبغي أن تكون أكثر تفصيال 

 . أن تدفع تعويضات           ًمشروع دوليا 

مع " األضرار القابلة للتقييم من الناحية االقتصادية"وينبغي يف صلب املادة ذاهتا تعريف املقصود بعبارة  -٦٥
وجيب كذلك تضمني . براز وتوضيح عالقة السببيةإ، إذ ينبغي                                           ًتوضيح ارتباط هذا الضرر بفعل غري مشروع دوليا 

 .ىل الكسب الضائعإشارة إالنص 

٠٠/١٣لسة الساعة رفعت اجل

                                                        

 .٣، احلاشية ٢٦١٣لسة انظر اجل )٧(
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 ٢٦٣٥جللسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩يوم اجلمعة، 

 ياماداشوساي لسيد  ا:الرئيس

السيد ، السيد دوغارد، السيد بيليه، السيد بايينا سوارس، السيد إيكونوميدس :احلاضرون 
السيد ، السيد غالتسكي، د العريبالسي، السيد سيما، السيد سرينيفاسا راو، السيد روزنستوك، ثيدينيو رودريغيس

 .السيد هي، السيد هافنر، السيد كروفورد، السيد غوكو، غايا

 ــــــــ

 Add.1 وA/CN.4/507؛ CN.4/504, sect. A  ِِA/) (تابع( )١(مسؤولية الدول
  )A/CN.4/L.600؛ )٢(Add.4، وAdd.3، وAdd.2، وCorr. 1و

 ] من جدول األعمال٣البند [

 )تابع(لمقرر اخلاص التقرير الثالث ل

 الثالث ه تقريرالفرع باء من الفصل األول منىل مواصلة عرض إ املقرر اخلاص دعا الرئيس -١
A/CN.4/507)و (Add.1-4. 

الفرع باء من الفصل من  الباقيةالبقية  لدى عرض ،نه ال حياولإقال ) املقرر اخلاص (السيد كروفورد -٢
واقترح أن ختصص بداية اجللسة العامة األوىل من اجلزء . ٤٤ و٤٣ املادتني ، أن يقاطع اطراد املناقشة بشأناألول

ىل جلنة الصياغة وبعد ذلك تتواصل إحالتهما إ املادتني قبل تلكالثاين من الدورة ألي عضو يرغب يف التعليق على 
 ،)الفائدة(      ً  مكررا  ٤٥، و)ةالترضي (٤٥املقترحة يف التقرير الثالث، وهي املواد املناقشة حول املواد الثالث األخرى 

 .اآلن، وهو سيقوم بعرضها )ختفيف املسؤولية(      ً  مكررا  ٤٦و

 من مشروع املادة املعتمدة يف القراءة األوىل ١ن العبارة احلامسة يف الفقرة إ، فقال ٤٥وبدأ بعرض املادة  -٣
لناجم عن ذلك الفعل، إذا كان  ال سيما الضرر األديب، االترضية عن الضرر،" متثلت يف ١٦٧املبينة يف الفقرة و

                                                        

حولية لالطالع على نصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر  )١(
 .، الفصل الثالث، الفرع دال١٢١، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

 ).اجلزء األول (، اجمللد الثاين   ٢٠٠٠حولية   مستنسخة يف   )٢(
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باالرتباط " األديبالضرر "ومن مث فقد استخدمت عبارة . "          ً                                    ذلك ضروريا  لتوفري اجلرب الكامل، وبقدر هذه الضرورة
 . باألشكال اليت قد تتخذها هذه الترضية٢ن هناك بعد ذلك قائمة ترد يف الفقرة إوقال . بالترضية

الترضية عن الضرر ىل إ ١شارة الواردة يف الفقرة إلفا.  من الصعوبات    ًعددا  ٤٥ورغم وجود اتفاق، تثري املادة  -٤
وكما أكد املقرر . معىن مستقر بشكل معقول يف سياق األفراد" الضرر األديب" يوجد ملصطلح     ًفأوال .          ًتثري إشكاال األديب 

ويض بالنيابة عن األفراد، على سبيل  أن مطالبات التع      ً مرارا س روي-يو اخلاص السابق املعين هبذا املوضوع، السيد أراجن
 حلقوق األفراد، سوف تندرج حتت عنوان التعويضات وليس حتت الفظيعةاملثال، مقابل األمل أو املعاناة أو االنتهاكات 

 من غري       ًوثانيا . ٤٥ و٤٤ فيما يتعلق باملادتني األديبوبالتايل، هناك بعض الصعوبة يف التحدث عن الضرر . عنوان الترضية
هانات إللباقة احلديث عن الضرر األديب فيما يتعلق بالدول ألن القيام بذلك معناه عزو مجيع أنواع املشاعر والعواطف وا    ال

 وقد كانت هناك بالتأكيد حاالت شعرت فيها الدول أو        ً حقيقيا                               ًوهذه الصياغة اللغوية تعكس قلقا . ليهاإوالكرامة 
بقاء على استعمال الصياغة إلومع ذلك من احلكمة ا. سبب شيء خاطئحكومات الدول، على سبيل املثال، باملهانة ب 

نه يتفق مع السيد دومينيسيه بأن إوقال . اللغوية العاطفية للدول يف حدود معقولة وجتنب خلطها مع الضرر األديب لألفراد
الضرر " من مصطلح                                    ً ال بد وأن يستخدم كموضوع للترضية بدال (préjudice immatériel)" الضرر غري املادي"مصطلح 
 .)٣("األديب

هو تبيان أنه قد توجد ظروف ال تظهر " ةضرورال ذهبقدر هلتوفري اجلرب الكامل، و"والغرض من عبارة  -٥
 ٤٣فاملسألة هي ببساطة توزيع اخلسائر يف حالة وقوع الضرر، ويف هذه احلالة، تكفي املادتان . فيها مسألة الترضية

 .٤٤و

 يقصد هبا أن تكون ٢ذا كانت الفقرة إ من غري الواضح من األعمال التحضريية ما نهإ             ًواستطرد قائال  -٦
فقد ورد يف فقرة من التعليق أهنا قائمة جامعة وورد يف فقرة أخرى أهنا ليست . قائمة جامعة ألشكال الترضية

اجلملة د أن وكان رئيس جلنة الصياغة يف عرضه لنص حكم املادة قد ذكر أن القائمة جامعة، بي. )٤(كذلك
 .وعلى أية حال ال يتعني أن تكون القائمة جامعة.  أهنا ليست كذلك      ًا ضمنا فيه ورد ٢لفقرة ل االستهاللية

      ً جيدا                      ًعالن، الذي يعترب مستقرا إلن الشكل الرئيسي للترضية يف املمارسة القضائية هو اإ           ًوأضاف قائال  -٧
، قدمت حمكمة العدل كورفوقناة ففي قضية .  أخرى كثرية وقضايا"روورينبو واري"، كورفوقناة  نتيجة لقضييت 

وقد تكررت هذه . عالن عدم شرعية كسح األلغام كانت ترضية كافيةإ شديد الوضوح يفيد أن              ًالدولية بيانا 
هنا هتمل ما ورد إ أن تكون جامعة، ف٢ذا أريد بالفقرة إ ،وبالتايل. الصياغة اللغوية يف قضايا كثرية منذ ذلك احلني

                                                        

)٣( C. Dominicé, “De la réparation constructive du préjudice immatériel souffert par un État», 
La’ordre juridique international entre tradition et innovation : recueil d’études (Paris, Presses Universitaires de 
France, 1997), p. 349, at. P. 354.                                                                                                                                  

  ١٦٦، ص  )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين  ١٩٩٣حولية   (١٠من التعليق على املادة ) ١٦(و) ٩(انظر الفقرتني  )٤(
 ). على التوايل ١٦٩و
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 نفسه، الذي س روي-يو  السيد أراجن                       ً، وأوضح هذه النقطة أيضا                                          ً املمارسة القضائية كسبيل انتصاف أكثر شيوعا يف
بيد . )٦(فرنساحكومة ، كما فعل ذلك عدد من احلكومات، من بينها )٥(عالن هو شكل من الترضيةإاقترح أن أي 

رف ثالث؛ وال ميكن أن مينح خبصوص الشخص عالن، هي أنه حبكم تعريفه، يقوم مبنحه طإلأن املشكلة خبصوص ا
جراءات إلبيد أن املواد قد صيغت على افتراض أهنا تنطبق مباشرة على عالقات دولة مع دولة وأن ا. نفسه

وبعبارة أخرى، سارت املواد يف العرف البياين، واستخدم هو مصطلح . القضائية هي شيء الحق لتلك العالقات
عالن عالقة قانونية قائمة بني الدول األطراف يف إى أساس أن وظيفة أي حمكمة هي مبعىن خمتلف، أي عل" بياين"

، بيد أن هذه مسألة                                                                    ًن هذه القرارات قد يكون هلا أثر ملزم مبقتضى مبدأ الشيء احملكوم فيه هنائيا إوبالطبع ف. الرتاع
ويبدو . ٢عالن مع الفقرة إلءمة اوهلذا، هناك بعض الصعوبة من وجهة نظر تقنية الصياغة، يف مال. تعترب مستقلة

 تعىن مبا ينبغي لدولة أن تفعله ٢عالن، بيد أن املشكلة هي أن الفقرة إأنه يتعني دون جدال أن يكون هناك 
 .ىل ادعاء صحيح األساس بانتهاك القانون الدويل من قبل دولة أخرىإاستجابة 

 الغرانديف قضية : مثلة لذلك يف ممارسات الدولقرار من الدولة، وهناك أإولذلك فانه يقترح فكرة تقدمي  -٨
(LaGrand)  للفقرة                                             ً، حيث اعترفت الواليات املتحدة بأن هناك انتهاكا باراغواي ضد الواليات املتحدةويف قضية 

ا  من هذا القبيل ألهن                                     ًومن الواضح أهنا مل تعلن أن هناك انتهاكا . لعالقات القنصليةل من اتفاقية فيينا ٣٦ من املادة ١
فاذا افترض، من الناحية النظرية، . هنا اعترفت أن هناك مثل هذا االنتهاكأكانت تتكلم عن سلوكها اخلاص، بيد 

، ولكن مل حيدث أي ضرر مادي، وأن                                ً قد نشأ بشأن ما قد يعترب انتهاكا                     ً يف االعتراف بأن نزاعا              ًأن هناك تقصريا 
صدار إ أكثر من                                 ًي حمكمة يف تلك الظروف لن تفعل شيئا فمن الواضح أن أ: الفرد املعين قد أفرج عنه بعد ذلك

. ن هذا قد حدثإ وكان يكفي القول                                 ًن االنتهاك سيكون قليل األمهية نسبيا إويف مثل هذه احلالة، ف. عالنإ
عالن الصادر إلزاء الدولة، لإقرار الدولة املسؤولة يبدو هو الشيء املكافئ من حيث سلوك الدولة إن إوبالتايل ف

. ن هذا هو سبيل انتصاف مفيد وهو يصدر يف كثري من األحوالأوهذا هو أدىن شكل للترضية، بيد . كمةن حمع
ٍ وعندئذ .  باالنتهاك كشكل أول للترضية     ًقرارا إوبالتايل، فانه يقترح   من شأن التعليق أن يوضح أنه حيثما أحجمت      

جراءات إ من سبيل انتصاف متوافق يف أي ن ما يتم احلصول عليهإ، ف                        ًقرار بأهنا ارتكبت انتهاكا إلدولة عن ا
 .عالنإيتخذها الغري بعد ذلك، سوف يكون مبثابة 

. ىل دول أخرىإىل االعتذار، الذي تقدمه دول يف كثري من األحيان إشارة إ      ً أيضا ٢وتتضمن الفقرة  -٩
       ًعتذارا ا أن تصدر       ًة أيضا  فيما يتعلق بذاهتا، ال تستطيع حمكم    ًعالنا إوكما حيدث يف عدم استطاعة الدولة أن تصدر 

ن هناك أمثلة طلبت فيها أبيد . بالنيابة عن دولة؛ فالدولة وحدها هي اليت تستطيع االعتذار عن سلوكها اخلاص
وكان األمني العام، يف .        ً مناسبا                                                                        ًاحملاكم أو األطراف الثالثة األخرى، وبالتأكيد اقترحت، أن يعترب أي اعتذار شيئا 

                                                        

 CN/A.4/425، الوثيقة  ١٦٣، ص )اجلزء األول (، اجمللد الثاين  ١٩٨٩حولية   (١٠ من املادة ٣الفقرة  انظر )٥(
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وبالطبع كان هذا . ن أن تعتذر فرنسا عن االنتهاك املرتكب من جانبها      ّ ، قد بي "رورينبو واري"قرار حتكيمه يف قضية 
ن أن االعتذار أمر            ّ  من الغري يبي        ً حتكيميا                    ًنه كان مع ذلك قرارا إ عن طريق التفاهم، بيد                         ًيف الواقع قرار حتكيم صادرا 

 من                                      ًية اليت اقترحتها فرنسا، يعترب أرقى قليال فاالعتذار، أو أي تعبري باألسف، باستخدام الصياغة اللغو. مناسب
 .                 ًدراج االعتذار أيضا إومع ذلك يبدو أنه ال بد من .  ًا دااالعتراف، الذي يعترب أكثر حي

 جديدة، ٢واقترح أن يعاجل االعتراف أو االعتذار بشكل مستقل عن األشكال األخرى للترضية يف فقرة  -١٠
.  الشكل األدىن للترضية                 ًكما أنه يعترب أيضا . ليه أي شكل آخر للترضيةإ       ًستنادا نه يعترب األساس الذي قد مينح اإإذ 

فراد ذلك إوحماولة . ومن املفيد التأكيد على قيمة سبل االنتصاف البيانية، واملصادر املذكورة يف التقرير تفعل ذلك
هنا قد تكون أون استثنائية، بيد هلا فائدة التمييز بني الشكل األدىن للترضية وتلك األشكال األخرى اليت قد تك

 . اجلديدة٣مناسبة يف حاالت معينة وسوف تشملها الفقرة 

 هو ٢ن الشكل األول الوارد يف الفقرة إىل األشكال األخرى للترضية، قال إشارته إويف معرض  -١١
اص بالتعويضات ورغم أن هناك بعض املمارسة يف القانون الدويل بشأن قرار التحكيم اخل. االمسيةالتعويضات 

نه يفضل وجهة النظر اليت اختذهتا احملكمة الدائمة للتحكيم يف إوقال . ذا كانت مفيدةإ، ليس من الواضح ما االمسية
عالن إحدى احملاكم حكمها بإ، وذلك عندما أصدرت (”Manouba“) "مانوبا" و(”Carthage“) "ةقرطاج"قضييت 

. ار حكم مببلغ قدره فرنك واحد على سبيل التعويضصدإأنه قد حدث انتهاك، وليس هناك فائدة من 
وأحد هذه املقاصد هو االعتراف بأنه قد .  هلا، على األقل يف نظام القانون العام، ثالثة مقاصداالمسيةفالتعويضات 

ومن مث، فقد . عالنإلحدث انتهاك ما؛ وقد حدث هذا قبل أن تصدر احملاكم يف بلدان الكومنولث االنتصاف با
واملقصد الثاين هو أن تكون كمشجب تعلق عليه التكاليف، . عالنإلنصاف البياين باإل ل               ًا من قبل مكافئا كان هذ

، وهي قد                                    ً، معناه أن التكاليف سوف حيكم هبا أيضا بنس ولو بربع امسيةصدار قرار حتكيمي بتعويضات إألن 
واملثال التقليدي الشهري . ري مقدم الدعوى وهي حتقاالمسيةومثة مهمة ثالثة للتعويضات .                     ًتكون بالفعل كبرية جدا 

َ ش ه ر هو دعوى قدح إدعى فيها شخص بأنه قد  ويف حكم صادر بتعويض قدره شلن واحد، أظهرت هيئة .  بهُ  ِّ
ظهار أن املدعي وإن كان إل             ً تستخدم أيضا االمسيةن التعويضات إومن مث ف. احمللفني ما تعتقد أنه قيمة مسعة املدعي

 .شيءبن قضيته ليست من اجلدارة إة حيق له أن يقيم الدعوى، فمن الناحية التقني

 يف نظام القانون العام تعترب غري مطبقة يف املقاضاة على الصعيد االمسيةوهذه األسباب الثالثة للتعويضات  -١٢
. للتحكيم  من التعويضات، كما أشارت بذلك احملكمة الدائمة    ً بدال                    ًعالن بياين يعترب كافيا إفاالنتصاف ب. الدويل

وليست هناك ممارسة يتم مبوجبها احلكم بوجه عام بتحمل التكاليف؛ فالتكاليف ال تتبع احلدث يف املقاضاة على 
ىل ذلك احلد؛ والسبب الثالث هو سبب آخر لعدم ذكر إهنا ال تصل بالتأكيد إذا حدث ذلك، فإالصعيد الدويل، و

 .االمسيةالتعويضات 

 الصغرية قد ال تكون مناسبة وأن هناك أمثلة صدرت يف األضرارىل أن إري بذلك نه ال يشإ             ًواستطرد قائال  -١٣
كما كانت هناك .  فلورين هولندي١٠٠اآلونة األخرية بقرارات حتكيم من هذا القبيل، مثل احلكم بتعويض قدره 

بني التعويض قضايا حكم فيها مببالغ مالية صغرية على سبيل ما قد يوصف بأنه تعويضات عامة، دون التمييز 
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نه يرى أن إوقال .  باملعىن الدقيق الذي يستخدم يف نظم قانونية وطنيةامسيةبيد أهنا مل تكن تعويضات . والترضية
 غري جامعة ألنه ميكن ذكر أمثلة ألشياء حدثت على سبيل الترضية وهي بالتأكيد ال تندرج يف ٣تكون الفقرة 

ذا كان نص احلكم غري إ ف".رورينبو واري "الية املقترحة يف قضيةالفئات القائمة، مثل بعض سبل االنتصاف اخلي
 حكم فيها                               ًن هناك قضايا حديثة قليلة نسبيا إوقال . االمسيةيراد التعويضات إىل إجامع، فليست هناك حاجة 

وكانت آخر قضية من دولة ضد دولة أخرى وحكم فيها . ١٨٨وردت يف الفقرة ليها يف حاشية إبالتعويض وأشري 
 كانت هناك قضية حكمت فيها                   ًويف اآلونة األخرية جدا  .)Lighthouses (املنارات قضية عويضات رمزية يفبت

.  يف املقام األول                          ًىل أن األرباح مل تكن كبرية جدا إاحملكمة بثالثة فرنكات فرنسية مقابل فقدان الربح، وهذا يشري 
نه وضعها بني معقوفتني يف الوقت احلايل، ليس إ  وقال٤٥من املادة " التعويضات الرمزية"واقترح حذف مصطلح 

 .ألنه لن تكون هناك مناسبات تكون هي مالئمة فيها، بل ألهنا ال تستحق تركيز االنتباه عليها

 ٣دراجها يف فقرته إمكان إ والفئة األوىل من أجل ٢ليها يف الفقرة إن الفئة الثالثة املشار إ             ًواستطرد قائال  -١٤
بيد أن هذا يقتصر يف مشروع اللجنة يف القراءة األوىل على القضايا ذات ". جسامة االنتهاكالتعويض تعكس "هي 

" جسيم"وليست املشكلة جمرد الصعوبة يف تعريف ماذا تعين كلمة . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الدولة املضرورة
 القضايا اليت ال تصل، كما ولكن الصعوبة كانت يف ممارسة الدولة أن حيكم بالتعويضات على سبيل الترضية يف

ويعترب احلكم على . ىل حد االنتهاك اجلسيم وكانت التعويضات احملكوم هبا ليست عالية بدرجة كبريةإيرى هو، 
 مبثابة استجابة النتهاك جسيم، وقد كان قرار التحكيم "رورينبو واري"سبيل الترضية يف املرحلة األوىل من قضية 

" I'm Alone"ويف قضية . ١٩٨٦ ماليني دوالر أمريكي يف سنة ٧لوقت، حيث بلغ  بكل تأكيد يف ذلك ا    ًمثريا 
ومل مينح أي تعويض حبكم قضائي ألن .  لصاحل كندا على سبيل الترضيةدوالر أمريكي ٢٥ ٠٠٠حكم مببلغ 

ب بالكحول، فالت من احلظر، بتسيري املركإلاملركب املعين كان ميتلكه أناس من رعايا الواليات املتحدة حماولني ا
ُ                    بيد أن التعويضات ح كم هبا كإهانة لكندا  ويف هذا السياق، من املبالغة وصف . غراقها سفينة مسجلة يف كنداإل                 

، ومل تكن التعويضات كبرية بدرجة       ً جسيما                            ًنه انتهاك، لكنه ليس انتهاكا أفمن الواضح . هذا بأنه انتهاك جسيم
 الدولية حيث حكم بتعويضات معتدلة على سبيل الترضية فيما وهناك أمثلة أخرى يف املمارسة. تثري االهتمام

تقيد دون داع الغرض العادي للترضية " يف حاالت االنتهاك اجلسيم"ن عبارة إوهكذا ف. يتعلق بانتهاكات خفيفة
 .فيما يتعلق باالنتهاكات العادية

رساء قاعدة األضرار إذه الفقرة بفهل تعىن ه). ج(٣ن هذا يثري مسألة الغرض من الفقرة إ             ًواستطرد قائال  -١٥
املقرر اخلاص  اقترحهااليت  ١٠للمادة التأديبية يف القانون الدويل أم تعىن بشيء آخر؟ وقال ان الصيغة األوىل 

وقد اعترضت جلنة . )٧(١يف الفقرة " األضرار التأديبية"أدرجت على وجه التحديد عبارة السابق يف تقريره الثاين، 
، )٨("الرادعةاألضرار " من ذلك فكرة              ً، واعتمدت بدال الدورة الرابعة واألربعني للجنةالرأي يف الصياغة على هذا 

                                                        

 . أعاله ٥انظر احلاشية   )٧(

 .٥٧، الفقرة  ٢٢٨٨، اجمللد األول، اجللسة    ١٩٩٢حولية  انظر  )٨(
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.  تأديبية              ً ال تعترب أضرارا الرادعةفاألضرار . وهو مصطلح ورد من تقليد معني فيما يتعلق باألضرار عن التعويضات
حيح أن الفروق ميكن زيادة تنقيحها، بيد وص.  يتعظ به                                               ًوليس املقصود منها أن تكون عقوبة، بل أن تكون مثاال 

الرادعة أو هانة حقيقية للمدعى عليه، ميكن احلكم بتعويض عن األضرار إ و                            ًأنه عندما يكون االنتهاك فظيعا 
ذا كان هناك انتهاك جسيم للسرية أو للشؤون املرتلية يف سياق عملية إوعلى سبيل املثال، . االتعاظية، مبعىن أدق
صدار حكم بالتعويض عن أضرار إطار التشهري به، ميكن إهانة جسيمة اىل شخص ما يف إ تفتيش أو ضبط أو

ىل نوع ما إسناد إلوالعالمة التقليدية لألضرار التأديبية هي أهنا تصدر با.  تأديبية                           ًاتعاظية، حىت لو مل تكن أضرارا 
. تحدة ملقاومة التجميع الضخم للرساميلمن عامل املضاعفة، مثل قرارات التعويضات الثالثية يف قانون الواليات امل

هو جتسيد ) ج(٣وقصدت اللجنة وجلنة الصياغة معارضة فكرة األضرار التأديبية، وكان القصد من صياغة الفقرة 
زاء األضرار إاملشكلة األوىل متثلت يف نوع العمل املطلوب . ن هذا يثري مشكلتنيإوقال . فكرة األضرار االتعاظية

وفيما يتعلق باألضرار التأديبية، هناك أساس قوي، ). ج(٣زاء الفقرة إانية يف نوع العمل املطلوب التأديبية، والث
، فيما يتعلق بافتراض أن األضرار التأديبية غري معروفة يف القانون )"”Lusitania" (لوزيتانيا"ىل قضية إبالرجوع 
، "االنتهاك اجلسيم"وقد يكون املصطلح هو . اضحهنا تقتصر على حالة االنتهاك الفإذا كانت معروفة، فإالدويل؛ ف

نه مما إوقال . ذا أرادت أن تعترب ذلك فئة مستقلةإ وأقوى                 ًىل شيء أكثر حتديدا إبيد أنه يعتقد أن اللجنة يف حاجة 
 .ستبقيت، مكان لألضرار التأديبيةاذا ما إال يثري اخلالف أنه ال يوجد فيما وراء هذه الفئة، 

على األضرار ) ج(٣نه لذلك يوافق على قرار اللجنة يف القراءة األوىل بأن ال تنص الفقرة إ          ًومضى قائال  -١٦
                        ًويف رأيه أنه أكثر اتساقا . ذا كانت تلك الفقرة تنص على أضرار اتعاظيةإبيد أن السؤال املطروح هو ما . التأديبية

وجمرد " اجلسيم حلقوق الدولة املضرورةيف حاالت االنتهاك "مع القرارات يف القانون الدويل العام حذف عبارة 
 للقرارات، مثل ما حدث يف                                                                   ًالنص على منح تعويضات بوجه عام، حسب االقتضاء، على سبيل الترضية، وفقا 

مكانية النص عما يوصف بأنه أضرار تعبريية أو أضرار اتعاظية، إلوهذا سوف يفسح اجملال ". I’m Alone"قضية 
 يف سياق فئة خاصة حمتملة عن                                            ًار التأديبية، وهو موضوع سوف يتم تناوله الحقا حسب االقتضاء، واستثناء األضر

ذا قررت اللجنة االحتفاظ بأي شيء إف. ىل احلاق شروط خاصة بهإ، وهذا ما تدعو احلاجة "االنتهاك الفاضح"
باألضرار التأديبية ، فسيكون من األمور املتناقضة عدم السماح ١٩يقرب من الصياغة اللغوية املستخدمة يف املادة 

نه يشك إوقال . ، ال ميكن استبعاد األضرار التأديبية"اجلرائم"ىل إشارة إذا أدرجت إومع ذلك، . يف هذا السياق
 وإذا كان ينبغي .يف أقوال املعلقني وغريهم الذين كانوا حيبذون فئة اجلرائم، بيد أنه يعارض فئة األضرار التأديبية

 .نبها بشكل متسقجتنب لغة العقاب، فينبغي جت

جراء تأدييب أو عقوبة األشخاص املسؤولني الذين قد إن الشكل الرابع للترضية هو إ             ًواستطرد قائال  -١٧
 على           ًتنطوي ضمنا " معاقبة"ن فرنسا قد اعترضت حبق على أن كلمة إوقال .  عاديني                       ًيكونون مسؤولني أو أفرادا 

ىل إحالة املسألة بشكل صحيح إغي وضع نص من أجل وكما حدث يف معاهدات التسليم، ينب. )٩(ذنب فردي
ليه يف إجراء املشار إلوقد قصدت اللجنة أن يكون شكل ا. سلطات النيابة العامة اليت سوف تتناوهلا كقضية جنائية

                                                        

 . أعاله ٦انظر احلاشية   )٩(
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 هناك لكن . فحسب يف احلاالت االستثنائية     ًمتاحا ، كما اعتمدت يف القراءة األوىل، ٤٥من املادة ) د(٢الفقرة 
 بغض النظر عن أي التزام أساسي قد ختضع له الدولة، على سبيل املثال،            ًجراء مناسبا إليعترب فيها هذا احاالت 

عادة الصياغة إنه يقترح استبقاءها، مع شيء من إولذلك ف. مبقتضى معاهدة من معاهدات القانون اجلنائي الدويل
 .ىل املقترحات الفرنسيةإىل حد كبري،  إ ،       ًاستنادا 

جراء إجراءات أخرى ميكن من املناسب وصفها بأهنا أشكال للترضية، مثل إاضح أن هناك ومن الو -١٨
ذا فهم أهنا إ ، كما اعتمدت يف القراءة األوىل،٢ بيد أن الفقرة. حتريات مشتركة بشأن حادثة قد جنم عنها ضرر

عطاء أمثلة إويكفي . رضيةغري جامعة، فليس من الضروري أن تشمل مجيع املقايضات املمكنة اليت قد تتخذها الت
 .يف التعليق

وقد . ، كما اعتمدت يف القراءة األوىل٣ن مسألة التقييدات بشأن الترضية تتناوهلا الفقرة إ          ًومضى قائال  -١٩
فهي ترى الفقرة إما أهنا جمال ممكن للمراوغة ". كرامة"شكا عدد من الدول أهنا ال تفهم ما هو املقصود بكلمة 

بيد أن هناك شواغل بشأن املطالب املفرطة بشأن . ، واقترحت حذفها    ًطالقا إغري ذات مغزى بالترضية أو أهنا 
 على مطالب مجاعية س روي-يو وقد اشتملت القضيتان اللتان ذكرمها السيد أراجن. خمتلف أنواع األفعال الرمزية

 .طفيفة يف الصياغة تغيرياتجراء إ، مع ٣بقاء على الفقرة إلنه يقترح اإوهلذا ف. )١٠(ذات طابع مهني

ملتزمة " مفاده أن الدولة          ً استهالليا                          ً اجلديدة املقترحة تتضمن نصا ٤٥ من املادة ١ن الفقرة إ           ًوأضاف قائال  -٢٠
وتعترب فكرة السببية فيما خيتص بالترضية .                           ًينجم عن فعل غري مشروع دوليا " بتقدمي ترضية عن كل ضرر غري مادي

الترضية ينبغي أن تتخذ " اجلديدة أن ٢الفقرة يف وقد ورد . فيما يتعلق بالتعويضخمتلفة بالطبع عن تلك املستخدمة 
. "عراب عن األسف أو عن اعتذار رمسيإلقرار باالنتهاك، مشفوعة، حسب االقتضاء، باإيف املقام األول شكل 

إن كان ال ينبغي  أخرى من الترضية قد تكفل اجلرب الكامل يف حاالت خاصة، و             ً اجلديدة أشكاال ٣وتذكر الفقرة 
 للترضية ال يتناسب مع الضرر، وهي                   ً اجلديدة تقدم ضمانا ٤ن الفقرة إوقال . يف رأيه، ذكر سوى حالتني حمددتني

 .  للدولة املسؤولة      ً مهينا         ًتأخذ شكال 

 ألسباب مل تتطرق، س روي–يو اجنأرن اللجنة قد رفضت اقتراح السيد إىل مسألة الفائدة فقال إوانتقل  -٢١
الفائدة املركبة ومواعيد البداية والنهاية : ن االقتراح قد ركز على مسألتنيإوقال . ىل جوهر املسألةإيه، يف رأ

فالنقطة األوىل على وجه اخلصوص تعترب مسألة خالفية بدرجة كبرية وتوجد ممارسة حمدودة . الحتساب الفائدة
 العدل الدولية الدائمة حمكمة العدل الدولية وحمكمة وكانت. فيما يتعلق بقرار منح فائدة مركبة يف احملاكم الدولية

مكانية منح فائدة بسيطة يف كل مناسبة ظهرت فيها مسألة حتديد الكمية، على إ يف اقد أصدرتا قراريها أو نظرت
مصنع وقضية ) تقدير التعويض (كورفوقناة  وقضية )”S.S. “Wimbledon( ”وميبلدون“سبيل املثال يف قضية 

.  بأساس قوي يف مواجهة قرار الفائدة املركبةاالحتجاجوميكن لذلك . (Chorzow Factory (Merits))شورزوف

                                                        

 .١٢٤، الفقرة Add.1 وCN/A.4/425، الوثيقة    ١١٠، ص  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين   ١٩٨٩حولية  انظر  )١٠(
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، مادة تتناول املوضوع، )القانون املنشود (، حبكم القانون الواجب التطبيقس روي–يو فعندما اقترح السيد أراجن
لى سبيل التعويض ومل يدفع، حبيث نه أغفل االفتراض األساسي بأن هناك فائدة مستحقة على أي مبلغ مستحق عإف

ونتيجة . الدورة الثالثة واألربعنيىل أن حيني املوعد، وهو اقتراح مل ينكره أحد يف مداوالت إىل ذلك املبلغ إتضاف 
ح أن يتضمن املشروع اىل التعليقات الكثرية اليت أبدهتا احلكومات، اقترإواستجابة . لذلك، رفض مشروع املادة

 . الفائدة املركبة، بل تتناول ببساطة املسألة العامة املتعلقة باستحقاق الفائدةمادة ال تركز على

، بعبارات أكثر مرونة، تناول النقطة الثانية من املسائل الواردة يف املادة                ًنه قد حاول أيضا إ             ًواستطرد قائال  -٢٢
ويتعني .  قرار التحكيم بشأن الفائدةواملقترحة من املقرر اخلاص السابق، أال وهي مسألة الفترة الزمنية اليت ختص

وهناك تفاوت كبري يف . صدار قرار بشأن املوعد الذي ينبغي فيه تسديد مبلغ التعويض الذي يستحق الفائدةإ
ن املبلغ يستحق الدفع إويف بعض األعراف القانونية، ف. االجتهاد القانوين ويف املطبوعات الصادرة بشأن املوضوع

ىل حني تقدمي مطالبة بالدفع إن املبلغ ال يستحق الدفع إوبعبارة أخرى، ف. يه سبب الدعوىيف اليوم الذي ينشأ ف
ن الفائدة تستحق إويف حاالت أخرى، ف. وتعترب هاتان القاعدتان مقبولتني يف سياقات خاصة. من الدولة املضرورة

غية التوفيق بني ضرورة املرونة بني وب. من التاريخ الذي حيل فيه الدفع يف املسار العادي للعالقات بني األطراف
 من تلك اليت اقترحها       ً مكررا ٤٥ من املادة ٢خمتلف التواريخ املمكنة لبدء دفع الفائدة، اقترح صيغة أعم يف الفقرة 

 ،أما مسألة موعد تسديد التعويض. املقرر اخلاص السابق الذي كان يفضل التاريخ الذي ينشأ فيه سبب الدعوى
ما فور نشوء سبب للدعوى، يف غضون زمن معقول بعد التقدم بطلب أو عند مرحلة إ:  احملكمةفهي مسألة تقررها

نه يسلم بأن الصيغة اجلديدة حتل بعض املشاكل اليت نشأت بسبب الصياغة املتصلبة دومنا داع إوقال . أخرى معينة
 أعم بشأن املوعد النهائي الذي   ًقا ن هناك اتفاإوقال . س روي–يو راجنأاليت وردت يف االقتراح السابق من السيد 

وهو ال يرى . يستحق فيه تسديد الفائدة، أال وهو الذي يتم فيه الوفاء بااللتزام بالدفع سواء بالتنازل أو بغري ذلك
 . يف هذا الصددس روي–يو ليها السيد أراجنإأي سبب لالختالف مع النتيجة اليت توصل 

بيد . )١١( يؤيد ذلك بقوة    ًمقاال Mann ة الفائدة املركبة، وقد كتب وترى بعض احلكومات أن تتناول املاد -٢٣
الواليات املتحدة  -يران إن حمكمة مطالبات إوعلى سبيل املثال، ف. أن احملاكم قد بقيت على حذر يف هذا الصدد

مثل هنا ترى أن إ صراحة سلطة منح فائدة مركبة، حيث هايراد نص مينحإلقد ذكرت أنه ليست هناك أية ضرورة 
. ال يف حاالت استثنائيةإهنا لن تفعل ذلك إومع ذلك، ف. هذه السلطة هي جزء من اختصاصها القضائي العام

ىل عقد أصلي ينص على فائدة مركبة، فلن يكون هناك إذا وجدت مطالبة تستند إوكان رأيه اخلاص يتمثل يف أنه 
نه يقترح يف إوهلذا ف.  يف هذا الصدد حذرة للغايةوحىت احملاكم الدولية كانت. اعتراض على منح مثل هذه الفائدة

 .، إال أن ال حاجة لذكرها بالتحديدضوء جمموعة القوانني الدولية عدم استبعاد الفائدة املركبة يف حاالت خاصة

ن حمكمة املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار، وفيه قررت ع                ًىل قرار صدر أخريا إواستلفت االنتباه  -٢٤
 ٢٠من العالوة من أجل الفائدة املركبة فيما خيتص بالتعويض غري املسدد مقابل نزع امللكية على مدى فترة      ًنوعا 

                                                        

)١١( F. A. Mann, “Compound interest as an item of damage in international law”, Further Studies in 
International Law (Oxford, Clarendon Press, 1990), pp. 377 et seq., in particular p. 383.                                         
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زاء سعر الفائدة املفروض وطريقة حساهبا، إ ما من حرية التصرف بوجه عام            ًن هناك قدرا إوحيث . )١٢(          ًسنة تقريبا 
وميكن توضيح هذه . ا بشكل من الفائدة املركبةينبغي أن يتوسع املبدأ ليشمل احلاالت اخلاصة اليت يسمح فيه

ذا حاولت اللجنة أن تعاجل بكثري من التفصيل مسألة الفائدة املركبة يف ضوء الصالحيات إو. النقطة يف التعليق
 .املتاحة بشأن الفائدة املركبة، فهناك خطورة تتمثل يف فقدان املادة بأكملها

  ىل ما ذكرهإ               ً تعترب، استنادا ١ن اجلملة الثانية من الفقرة إاقترحها، قال  اليت       ً مكررا ٤٥وبعد أن تال املادة  -٢٥
 ٢ويف الفقرة . ، بيد أنه يف ضوء كتابات الفقهاء، من الصعب أن تكون أكثر دقة               ً، غري متينة نوعا املقرر اخلاص

عها أن توافق على أال ، ألن الدول بوس" لذلك                       ًما مل يتفق أو يتقرر خالفا "نه استخدم عبارة إخبصوص التواريخ، ف
 يف بعض احلاالت متارس مستويات من املرونة بشأن الفائدة اليت                                            ًيكون هناك قرار حتكيم بالفائدة وألن احملاكم أيضا 

وعلى سبيل املثال، مسحت احملاكم .  يف الفائدة يشمل فترة ثابتة      ً بسيطا                                    ًتعترب متضاربة مع الفكرة بأن هناك حقا 
وتستخدم هذه . أقصر مما كانت تنطبق بشكل صارم أو مبستوى أدىن من سعر السوقبالفائدة فيما خيص فترات 

نه يعتقد أن هذا جمال إ، ف ما                                                                        ًالصياغة يف بعض مشاريع املواد فيما يتعلق خبالفة الدول، ورغم أهنا غري واضحة نوعا 
 .ظهار درجة ما من املرونة فيهإىل إتدعو الضرورة 

 املتعلق بتخفيف  من الباب الثاين،اوهلا يف نص احلكم النهائي للفصل الثاينومن بني املسائل اليت جرى تن -٢٦
مل يرد ذكرها يف مشروع املواد       ً                                         مكررا  اليت اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث ٤٦املادة املسؤولية، هناك 

اعتمدت يف القراءة  كما ٤٢ من املادة ٢األخرى بشأن خطأ املضرور يف الفقرة املسألة السابق، وجرى تناول 
فالفقرة املعنية تتناول حالة تساهم فيها الدولة املضرورة، أو شخص تتقدم الدولة نيابة عنه باملطالبة، يف . األوىل

مهال بسبب القيام أو عدم القيام بفعل، وتستخدم بشأهنا يف خمتلف النظم القانونية تعابري خمتلفة إلاخلسارة نتيجة ا
وهناك قوانني فقهية راسخة مفادها أن تقصري الضحية، حيثما ". مهال القياسيإلا"و" رخطأ املضرو"عن ذلك مثل 

ومل حيدث أن اختلف أي تعليق أبدته . جراء اجلربإ، ميكن أخذ التقصري يف احلسبان يف سياق                ًكون الضحية فردا ت
على طريق التطوير ويف توسيع نطاقه ليشمل الدول املضرورة، اختذت اللجنة خطوة . الدول مع هذا املبدأ

وقد أبدت حكومة أو حكومتان شكهما يف هذه اخلطوة على أساس أن مبدأ خطأ املضرور ال ينطبق . التدرجيي
 لذلك، ميكن أن تنشأ      ًوخالفا . ىل عدم انطباقهإ يدعو              ًنه ال يرى سببا إوقال . على القضايا ما بني دولة وأخرى

 .ابل الضرر أو اخلسارة املتكبدة بسبب سلوك الدولة املضرورةحالة تقوم فيها دولة مسؤولة ما بدفع مبالغ مق

والدافع للقيام بذلك ليس . جراء تغيريات طفيفة يف الصياغةإ مع ٢نه يقترح االحتفاظ بالفقرة إولذلك ف -٢٧
 قد اقترح يف األصل أن يتم ختفيض اجلرب حيثما كانت هناك املقرر اخلاص السابقوكان . له صلة مببدأ السببية

                                                        

)١٢( Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica (Case No. ARB/96/1), 
award of 17 February 2000, paras. 103-105 (ICSID Review, Foreign Investment Law Journal, vol. 15, NO. 1 
(Spring 2000), pp. 167 et seq., at p. 202).                                                                                                                    
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نه سار على هذا املنوال يف إ، وقال )١٤(وقد رفضت جلنة الصياغة هذه النظرية. )١٣(أسباب متعددة وراء اخلسارة
نصاف اليت يرى أهنا تنطبق بنفس القدر على إلعتبارات خاصة باال ٢وأضاف أنه باألحرى حيتفظ بالفقرة . هتقرير

نه إ قال ،وعالوة على ذلك. ة أو من أحد رعايا الدولة من الدول                                         ًاحلاالت اليت يكون فيها التقصري القياسي مرتكبا 
 .هنا يف معظم احلاالت تقوم بذلك حبكم حقها الشخصيإحيثما تقدمت دولة مبطالبة نيابة عن أحد رعاياها، ف

فراط يف إل هي أن الدول املضرورة ال ينبغي ااألولالفصل الفرع باء من ليها يف إومن بني الشواغل املشار  -٢٨
نه ال يعتقد أن مبدأ تقسيم التداعي الذي استخدمه إوقال .  عن اخلسائر اليت رمبا جنمت عن أسباب معقدةتعويضها

قامة إلوينبغي بذل جهود .  باعتباره وسيلته الرئيسية ملعاجلة هذه املشكلة هو املبدأ الصحيحس روي–يو السيد أراجن
نه يقترح نص حكم جديد يتناول ختفيف إوهلذا ف. رورةتوازن من حيث التعويض بني الدولة املسؤولة والدولة املض

 -شيكوفوتغابمشروع ىل هذا املبدأ الذي صاغته حمكمة العدل الدولية يف قضية إ                        ًالتعويضات املستندة أساسا 
 .ناغيماروس

 ال زدواجية االسترداد اليتا مبدأ يعارض فيه                                   ً أن يقترح يف سياق الباب الثاين مكررا             ًنه يقصد أيضا إوقال  -٢٩
ُ            ن أي م طالب قد حيكمإوعلى سبيل املثال، ف. تعترب مبدأ من مبادئ حتديد مقدار اجلرب له، حيثما كان هناك عدد       

هنما إله بنفس مقدار التعويضات ضد دولتني، حيث  من املسيئني مرتكيب الضرر يف حالة تعدد الدول، قد حيكم
 ألي مقدم دعوى، يف مجيع النظم القانونية، أن يسترد بيد أنه ال حيق. تعتربان مسؤولتني بنفس القدر عن الضرر

عادة التأكيد على هذا إ باملسؤولية، ينبغي االحتجاجويف سياق . أكثر من مبلغ التعويض عن الضرر الذي حلق به
ومن ناحية أخرى، يتعلق ختفيف . االحتجاجويف رأيه أن هذا ال يتعلق بتحديد املقدار بل يتعلق بعملية . املبدأ
 إن أية دولة ترفض ختفيف التعويض عن           ًوأضاف قائال . عويض عن الضرر، من ناحية، بتخفيف املبلغ األصليالت

واملبدأ البسيط املعين تعترف به النظم . الضرر قد جتد نفسها غري قادرة على استعادة ما يعوض مجيع خسائرها
نه يقترح إناسب ذكره يف مشروع املواد، وقال وهلذا من امل. القانونية بوجه عام وتعترف به حمكمة العدل الدولية

 . جديدة هبذا املعىن      ً مكررا ٤٦مادة 

ن املناقشة حول مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول سوف تستأنف يف بداية اجلزء الثاين إ قال الرئيس -٣٠
 .ىل جلنة الصياغةإ ٤٤ و٤٣حالة املادتني إ      ُ                    وسوف ي تخذ قرار عندئذ بشأن . من الدورة

 

                                                        

 وA/CN.4/425، الوثيقة  ١٦٣، ص  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين  ١٩٨٩حولية  (٨ من املادة ٥انظر الفقرة  )١٣(
Add.1 ١٩١، الفقرة.( 

 .٢٦-٢٠، الفقرات  ٢٢٨٨، اجمللد األول، اجللسة    ١٩٩٢حولية  انظر  )١٤(
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 )١٥()Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/506)* (ختام(ية الدبلوماسية احلما

 ] من جدول األعمال٦البند [

قال لدى عرضه التقرير بشأن املشاورات غري الرمسية فيما يتعلق مبشروع ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٣١
 من أجل اللجنةأثناء املناقشة يف       ً كبريا              ًن هناك تأييدا إ، (ILC(LII)/IC/DP/WP.1)املواد بشأن احلماية الدبلوماسية 

جراء إ اىل جلنة الصياغة، ومع ذلك تقرر تأجيل اختاذ قرار بشأن املسألة حلني ٨ و٧ و٥ع املواد يراحالة مشإ
 .٦ و٣ و١املواد مشاريع مشاورات غري رمسية بشأن 

ديد نطاق ىل حتإ اليت تسعى ١وركزت هذه على املادة . وقد جرت ثالث مشاورات من هذا القبيل -٣٢
، أن تشمل الدراسة موضوع )٢٦٢٦اجللسة  ( من السيد سيبولفيدا   ُ          ًواقت رح، خصوصا . احلماية الدبلوماسية

وقد عارض املقرر اخلاص وآخرون .  أن اللجنة كانت تنوي النظر يف املسألة١احلرمان من العدالة وأن تبني املادة 
ية وأن الغرض من املوضوع بأكمله هو التركيز على وجهة النظر هذه بشكل رئيسي على أساس أهنا قاعدة أول

 .قواعد ثانوية

ىل إحالتها إ وسيتعني                                                                      ًومع ذلك اتفق بوجه عام على أن مسألة احلرمان من العدالة ال ميكن جتنبها متاما  -٣٣
            ًد اتفق أيضا وق.  يف النص الذي يعاجل استنفاد سبل االنتصاف احمللية       ً أساسيا                          ًوستمثل عناصر املفهوم معلما . التعليق

 لذلك،        ُ                                                                                    ًعلى أال ت بذل أية حماولة ملعاجلة احلرمان من العدالة بشكل موضوعي يف التقرير أو يف مشروع املواد، ووفقا 
 .ىل هذه املسالةإشارة إ أية ١ال ينبغي أن تشمل املادة 

اسة تلك جرت دروقد . وقدمت اقتراحات يف أثناء املناقشة بأال تدرج يف الدراسة مواضيع معينة -٣٤
ات  املشاورات غري الرمسية واتفق على أال حتاول مشاريع املواد معاجلة املسائل املدرجة يف الفقراملقترحات يف
 أي شرط ١ولن يلحق باملادة . ملشاورات غري الرمسيةبشأن اتقرير  من ال٢الفقرة من ) د(إىل ) أ(الفرعية من 

 .د لن تشمل املسائل املعنيةوضح التعليق أن مشاريع املواياستبعادي، بل سوف 

ذا كان ينبغي لنطاق املواد أن يقتصر على الضرر الذي يلحق إوقد جرت بعض املناقشات حول ما  -٣٥
على األقل، احلالية وكان رأي األغلبية أن مثل هذا التقييد سيكون من غري احلكمة يف املرحلة . األشخاص الطبيعيني

، على النحو "الوطين"ن مصطلح إ لذلك ف     ًووفقا . طبيعيني واالعتبارينيوينبغي أن تتناول املواد األشخاص ال
شارة إدراج إوقد كانت هناك بعض املناقشات بشأن مسألة .  من فئيت األشخاص         ً، يشمل كال ١املستخدم يف املادة 

ليها إالثة املشار لكن هذا االقتراح سوف تتناوله جلنة الصياغة عند النظر يف اخليارات الث". السلمية"جراءات إلىل اإ
 .التقرير بشأن املشاورات غري الرمسيةيف 

                                                        

 .٢٦٢٧        ً          استئنافا  للجلسة    *

 . أعاله ٢ احلاشية  انظر )١٥(
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ذا كان إن السؤال الوحيد املطروح كان حول ما إ مناقشات ال تكاد تذكر، حيث ٣وقد أثارت املادة  -٣٦
وتركت هذه املسألة . حيق لدولة اجلنسية ممارسة احلق الذي تنص عليه املادة، أو أهنا حيق هلا أن تقوم بذلك فحسب

 .لجنة الصياغة للبت فيهال

ومع االعتراف بأن اآلراء . ىل حد ما موضوع خاليفإ ا أهنلدى اللجنة ثبت ٦ومما يذكر أن املادة  -٣٧
ىل جلنة إحالته إعلى وجوب       ً اتفاقا  مع ذلك أفرزت ن املشاورات غري الرمسية إانقسمت بشأن مضمون املادة، ف

ساءة استخدام املبدأ اجملسد يف إدراج ضمانات حتول دون إر يف سوف تنظالصياغة الصياغة، على أساس أن جلنة 
 .وترد يف الفرع جيم من التقرير بشأن املشاورات غري الرمسية ثالث طرق ممكنة لتوفري مثل هذه الضمانات. املادة

نه يوصي يف ضوء املشاورات غري إ، ولذلك ف٨ و٧ و٥املواد مشاريع حالة إومل يظهر أي اعتراض على  -٣٨
 .ىل جلنة الصياغةإ ٨ و٧ و٦ و٥ و٣ و١املواد مشاريع حالة إلرمسية، با

 فال ميكن حتقيق ؛ يكفي يف حد ذاته١ من اخليارات الثالثة املقترحة للمادة      ًن أيا إ قال يكونوميدسإالسيد  -٣٩
ن جلنة الصياغة  فقط على أساس أ١حالة املادة إنه يوافق على إوقال . دماج اخليارات الثالثةإنتيجة مرضية إال ب

. نه خيشى أن يعين هذا التدارس ضياع كثري من وقت اللجنةإومع ذلك قال . دماج اخليارات املقترحةإستدرس 
أو " جراءإ" يف صوغ املادة بطريقة لتجعلها واضحة حبيث ال تعين احلماية الدبلوماسية                      ًوينبغي توخي احلرص أيضا 

ً جراء إين يف كل حالة جراء أو عملية؛ فهي تعإ" أي"مبعىن " عملية" .                          ً أو عملية حمددة ودقيقة جدا     ً جدا        ً ودقيقا      ً حمددا    
 . من العمل                               ًومن الواضح أن املادة تتطلب مزيدا 

وقد يستذكر األعضاء أنه كان . ٦نه ما زالت لديه حتفظات أكثر جدية بشأن املادة إ           ًوأضاف قائال  -٤٠
ىف مع مبدأ املساواة بني الدول وأن ليس هلا أساس يف هنا تتناإدراجها يف مشروع املواد حيث إ يعارض      ًشخصيا 

 مقترحة يف الفرع                                                                 ًويف حال عدم وجود معايري أقوى، كيف ميكن للجنة الصياغة أن تصوغ أحكاما . ممارسة الدول
 . للمادة                                                        ًعادة النظر يف املادة عندما يطرح املقرر اخلاص آراء أمنت تأييدا إنه يرى وجوب إجيم من الوثيقة؟ وقال 

، رغم ما حوهلا من خالف ٦نه ال جيد صعوبة يف تأييد التوصية بأن حتال املادة إ قال السيد كروفورد -٤١
ن هذه هي املمارسة العادية للجنة يف مثل هذه احلاالت مبجرد حدوث مناقشة إىل جلنة الصياغة، حيث إوجدل، 

ه يف أن تتوخى جلنة الصياغة احلذر يف أال نه يعرب عن أملإ، قال ١ىل املادة إوبعد أن أشار . اللجنةكاملة يف 
             ُ                        حلاق ضرر بشخص ي رتكب خارج أراضي الدولة إتستنتج أن مبدأ احلماية الدبلوماسية ينطبق فيما يتعلق ب

نه سوف يشعر بالقلق إلتغطية األفراد واهليئات والشركات، قال " وطين"وفيما يتعلق باستخدام املصطلح . املسؤولة
 من التقرير بشأن املشاورات غري الرمسية أي توقع بأن اللجنة حيتمل أن ٣ األخرية من الفقرة ذا ما أثارت اجلملةإ

 .تستبعد الشركات من نطاق املواد يف املستقبل

فهو يرى أن الوقت مل حين . ٦نه يشارك السيد إيكونوميدس شكوكه بشأن املادة إ قال السيد غالتسكي -٤٢
 هل ينبغي            ًوتساءل قائال . وما زال يتعني حسم كثري من اخلالفات يف الرأي. غةىل جلنة الصياإحالة املادة إلبعد 

وتساءل . نه تساوره شكوك جسيمة يف هذا الصددإمعاملة املادة كتجسيد للقانون الدويل العريف احلايل؟ وقال 
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ىل كسب قدر من إنه يف حاجة إذا كان األمر كذلك، فإ هل هذا مثال للتطوير التدرجيي للقانون الدويل؟ ف    ًأيضا 
ويف حني يوافق على االقتراح بأن حتال املواد .  يف الوقت احلاضر                                          ًالتأييد من أعضاء اللجنة أكرب مما يبدو منتظرا 

،  احلالية من دورهتاالثاين أثناء اجلزء ٦ىل جلنة الصياغة، يرى أن تواصل اللجنة مناقشتها حول املادة إاألخرى 
 .رمسيةطار املشاورات غري الإويفضل يف 

وأضاف أن الرأي . ٦ للمادة                                             ًنه يرى أن هناك ما يكفي من ممارسة الدول تأييدا إ قال السيد روزنستوك -٤٣
، ال تقتصر جلنة الصياغة                   ًوكما هو معروف جيدا . منا يعكس عدم وجود وعي حبقائق الوقت احلاضرإاملعارض 

. ىل حد ما، يف جوهر املقترحاتإالعام، وىل التوازن إبشكل صارم على تنميق الصياغة اللغوية؛ فهي تنظر 
 اللجنةنه يؤيد بقوة توصية املشاورات غري الرمسية ويعتقد أن استنئاف املناقشة يف إىل هذا األساس، فإ         ًواستنادا 

 . غري مناسب للغاية          ًسيكون شيئا 

 من األعضاء      ً جدا         ً ددا قليال  وصحيح أن ع. ىل جلنة الصياغةإ ٦حالة املادة إ يؤيد بقوة        ًنه أيضا إ قال السيد سيما -٤٤
ذا كانت إف. ٦ للمبدأ اجملسد يف املادة                                                                      ً قد حضر املشاورات غري الرمسية، بيد أن هؤالء احلاضرين أمجعوا يف الرأي تأييدا  

 .املادة ممارسة يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل، فهذا هو املسار الذي ينبغي للجنة عندئذ اختاذه

ىل جلنة الصياغة، أن تؤخذ يف االعتبار على النحو إ ٦ذا أحيلت املادة إنه يأمل، إ قال السيد غوكو -٤٥
نه ينبغي أن يكون إ، قال ١ىل املادة إوبعد أن أشار . اللجنةالواجب، التحفظات اليت أبداها أثناء املناقشة يف 

ىل جمال إالة هو أن املادة تنتمي ىل مفهوم احلرمان من العدإشارة إدراج إ يف التعليق أن السبب الوحيد لعدم      ًواضحا 
 .القواعد األولية

 السيد كروفورد آراءهم اليت أبدوها بشأن ونه يشارك السيد روزنستوك والسيد سيما إ قال السيد هافنر -٤٦
حالة مجيع إوأضاف أن اللجنة قررت، لدى تناوهلا التحفظات على املعاهدات . ىل جلنة الصياغةإ ٦حالة املادة إ

ىل جلنة الصياغة، رغم أن مجيع هذه املبادئ ليست كلها حتظى بالتأييد من مجيع إبادئ التوجيهية ع امليرامش
 . يوجب تناول مشروع املواد بشأن احلماية الدبلوماسية بشكل خمتلف            ًنه ال جيد سببا إوقال . األعضاء

 السياسة العامة يف  هي حكم صعب ينطوي على مسائل هامة يف٦ن املادة إ قال السيد سرينيفاسا راو -٤٧
مها " الفعلية"أو " الغالبة"وأضاف أن رأيه اخلاص يتمثل يف أن مصطلحي وصف اجلنسية بأهنا . العالقات الثنائية

نه إ كانت غري حامسة، فاللجنةن املناقشة يف إوحيث .  للتفسري دون التباس                                  ًبعيدان عن الوضوح وال تتيح املادة جماال 
وفيما يتعلق باملشروع . جراء مزيد من املناقشة سوف يساعد على توضيح املسألةإ بأن يتفق مع املتكلمني السابقني

ن هناك مسألة رئيسية إاملثيل للمبادئ التوجيهية بشأن التحفظات على املعاهدات الذي وضعه السيد هافنر، قال 
 .خاصة بالسياسة العامة تدخل يف هذه احلالة

، ٨ و٧ و٥ و٣ و١املواد مشاريع حالة إنه ليست هناك مشكلة يف إقال ) املقرر اخلاص (السيد دوغارد -٤٨
وفيما يتعلق .  ميكن أن تعاجلها جلنة الصياغة١حيث سلم السيد إيكونوميدس بأن املسائل املعلقة املتصلة باملادة 

ء هذه زاإعكس كال املوقفني ت Add.1)و (A/CN.4/506 يف تقريره األول ة الواردالتعليقاتن إ، قال ٦باملادة 
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 ٦ أن اآلراء ال تزال منقسمة وأن املشاورات غري الرمسية بشأن املادة اللجنة وقد أظهرت مناقشة كاملة يف. املسألة
ن املشاورات مل حيضرها عدد كبري، بيد أن مناقشة جيدة جرت، وقد اتفق إوقال . كانت قد توقفت هلذا السبب

دراج ضمانات ملنع إىل إيالء االعتبار إاغة مشفوعة باقتراح بىل جلنة الصيإ ٦حالة املادة إمجاع على وجوب إلبا
 من الغرض الذي              ًنه ليس متأكدا إىل جلنة الصياغة، فإ ٦حالة املادة إذا قررت اللجنة اآلن عدم إف. ساءة االستعمالإ

 .جراء مزيد من املشاورات غري الرمسيةإجراء مناقشة كاملة أخرى أو إسوف يتحقق من 

                                  ًعداد مذكرة قصرية يقترح فيها تعريفا إ اقترح أنه من املفيد لو أمكن للمقرر اخلاص فاسا راوالسيد سريني -٤٩
ذا أمكن االتفاق بشأن هذه النقطة احلامسة فلن يكون لديه اعتراض آخر إف". الفعلية"أو " الغالبة"ملفهوم اجلنسية 

 .ىل جلنة الصياغةإ ٦حالة املادة إعلى 

ويعترب من املفيد وجود مذكرة من املقرر اخلاص . نه يؤيد هذه التعليقاتإ قال السيد إيكونوميدس -٥٠
 يقترح ثالثة التقرير بشأن املشاورات غري الرمسيةن الفرع جيم من إوقال . ٦يلخص فيها املناقشة حول املادة 

خلاص وليس جلنة ، وال ميكن هلذا العمل أن يقوم به إال املقرر ا٦جراء املزيد من العمل بشأن املادة إلجماالت 
ىل اللجنة حيث قد تدور إليها إوينبغي أن ميحص املقرر اخلاص هذه املسائل ويقدم النتائج اليت يتوصل . الصياغة
ضايف بسبب الطابع إلويتعني أن تقوم اللجنة هبذا اجملهود ا. ىل جلنة الصياغةإضافية قبل أن حتال املادة إمناقشة 

 .٦احلساس واخلاليف للمادة 

 أن اللجنة سوف                ً وهو ليس متأكدا ٦ن لديه حتفظات بشأن اجلوانب املوضوعية للمادة إ قال سيد غوكوال -٥١
،                             ًذا مل خيلق هذا صعوبات كثرية جدا إف. جرائي الصحيح هو القيام بذلكإلىل جلنة الصياغة رغم أن النهج اإحتيلها 

 . يف جلسة عامة٦ استئناف املناقشة حول املادة ي هةن أفضل طريقإف

ن املسألة قد نوقشت يف اجللسة العامة وجرت مشاورات غري رمسية مل مينع أحد إ قال السيد روزنستوك -٥٢
مجاع أن حتال إل، أوصى بااللجنةىل إ                                                  ًوأضاف أن فريق املشاورات غري الرمسية، لدى رفعه تقريرا . من املشاركة فيها

على أفضل تقدير، ومن غري احملتمل أن ميضي العمل                          ًوسوف تكون ممارسة سيئة جدا . ىل جلنة الصياغةإ ٦املادة 
وحىت لو أحالت اللجنة . ىل املشاورات غري الرمسيةإرساهلا مرة أخرى إ باللجنةذا ما قامت إ، ٦ بشأن املادة     ًقدما 

 فاملسائل املطروحة ميكن مناقشتها بشكل مشروع مع. ن هذا ال يعين أهنا توافق عليهاإىل جلنة الصياغة، فإاملادة 
ذا ما أصدر املقرر اخلاص بضع فقرات يبني فيها، على أساس املمارسة القائمة، ما هي املعايري اليت إمواصلة العمل 

 .٦استخدمت لتقرير اجلنسية الغالبة واليت تعترب ذات صلة يف سياق املادة 

فقد . سألة املضمون مب      ً وثيقا                ًجراء تتصل اتصاال إل قال من الصحيح أن مسألة االسيد رودريغيس ثيدينيو -٥٣
ذا كان ينبغي للجنة إ فيما                                                                    ًجرى تبادل مفيد لآلراء كشف عن عدم وجود اتفاق بشأن املضمون مما يثري شكوكا 

دراج إذا كان للجنة الصياغة أن تنظر يف املادة، فيجب أن تقوم بذلك هبدف إف. ٦الصياغة أن تناقش املادة 
 .التقرير بشأن املشاورات غري الرمسيةضمانات، على النحو املقترح يف الفرع جيم من 
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. ىل جتنب املشاكل يف مرحلة الحقةإ كانت هتدف ٦ن تعليقاته بشأن املادة إ قال السيد غالتسكي -٥٤
، جمال للمناورة أضيق مما يتاح لألفرقة العاملة أو اللجنةىل إذا ما أعيدت املادة إوأضاف أن جلنة الصياغة لديها، 

 .، بيد أن هناك معارضة قوية، وليس هناك نتيجة ممكنة سوى الرفضللمشاورات غري الرمسية

ضافية بشأن إلىل املقرر اخلاص أن يعد بعض املواد اإنه من احلكمة أن تطلب اللجنة إ           ًوأضاف قائال  -٥٥
 من مشكلة اجلنسية الغالبة، اليت يرى هو نفسه أهنا نقطة حامسة، وأن يناقش املشكلة مرة أخرى أثناء اجلزء الثاين

 يف املشاورات غري الرمسية سيكون النظر فيهانه قد عارض املادة بصيغتها األصلية ويعتقد أن إمعان إوقال . الدورة
 .     ًمفيدا 

 وبأن مجيع اآلراء ترد يف اللجنة               ّ                                    خلص املناقشة وذك ر بأن املضمون قد نوقش بشكل مستفيض يف الرئيس -٥٦
مجاع إلن من صالحيات اللجنة أن تقبل أو ترفض باإوقال . عية العامة إىل اجلماحملاضر املوجزة ويف تقرير اللجنة

ىل جلنة الصياغة، ولكن املسألة، على عكس إ ٦التوصية اليت قدمها فريق املشاورات غري الرمسية بأن حتال املادة 
 .ثري صعوباتت سوف ،أعيد فتحهاإذا املمارسة املستقرة، 

ىل جلنة الصياغة النظر يف مجيع املواد، مع مراعاة إيدي يف أن تطلب واقترح أن تتبع اللجنة النهج التقل -٥٧
ضايف الذي يتعني أن يقدمه املقرر إلسهام اإلاآلراء اليت أبديت، والتقرير بشأن املشاورات غري الرمسية وامجيع 
ئيس جلنة ، يستطيع ر٦حراز تقدم بشأن املادة إ ما حيث يستحيل نقطةىل إذا توصلت جلنة الصياغة إو. اخلاص

 . أن يطلب مناقشة يف جلسة عامة بشأن املشكلة احملددة املعنية             ًالصياغة دائما 

 ليست تبصم فحسب على نتائج تقدمها اللجنةنه يؤيد هذا النهج، وأوضح أن إ قال السيد كروفورد -٥٨
كانية أن يقترح عدد مإ أمام                         ً، كانت اجملاالت مفتوحة متاما ٦فعندما عرضت جلنة الصياغة املادة . جلنة الصياغة

نه يعتقد أن من األمهية احلفاظ إوقال . زاء هذه املادة حذفها أو تعديلهاإكبري من األعضاء الذين لديهم مشاكل 
 . حيتمل أن تعدل يف جانب من اجلوانب٦جراءات العادية، على أساس أن املادة إلعلى ا

 .جنة ترغب يف اعتماد النهج الذي اقترح لتوهذا مل يسمع أي اعتراض، سيعترب أن اللإنه إ قال الرئيس -٥٩

 . ذلكاتفق علىوقد  

 *)ختام(تنظيم أعمال الدورة 

 ] من جدول األعمال٢البند [

يف الثالثة واخلمسني  أعلن أن فريق التخطيط قد اجتمع ملناقشة موعد ومكان انعقاد دورة اللجنة الرئيس -٦٠
 . لعقد دورة جمزأة                                    ًة حامسة رغم ظهور توافق يف اآلراء تأييدا ىل نتيجإ، بيد أن املناقشات مل ختلص ٢٠٠١ عام

ـ         ــــــــــــــــــ
 .٢٦٢٢        ً        استئنافا  للجلسة  * 
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ذا ما أمكن احلصول على التسهيالت الضرورية إيوليه / يف منتصف شهر متوزاللجنةوحيث يتعني اختاذ قرار يف 
وكان السيد روزنستوك قد . امل املعين بالدورات اجملزأةنشاء الفريق العإلعقد االجتماع، فقد قرر املكتب أن يعاد 

جراء مشاورات غري رمسية إكما وافق على . رأس الفريق يف الدورة املاضية، وقد وافق على القيام بذلك مرة أخرى
ضاء مستفيضة بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة يف بداية اجلزء الثاين من الدورة احلالية، ويتعني على األع

 .بداء آرائهم بشأن هذه النقاط أن يتصلوا بهإالذين يرغبون يف 

 يلربتو أمادوجحماضرة تذكارية احتفاء بذكرى 

حتفاء بذكرى إىل األذهان أن اللجنة تنظم كل سنتني حماضرة تذكارية إ أعاد السيد بايينا سوارس -٦١
وسوف تستمر هذه .  طوال سنوات عديدة                                      ّ                يلربتو أمادو، وهو عضو مؤسس قدم مسامهات قي مة ألعمال اللجنةج

النضال يف جمال "، حيث وافق السيد بيليه على اإلدالء هبذه احملاضرة اليت سيكون عنواهنا الدورة احلاليةاملمارسة يف 
، وقد عقدت يوم ("Droits de l'hommonisme et droit international")" نسان والقانون الدويلإلحقوق ا
 .٠٠/١٧، الساعة ٢٠٠٠وليه ي/ متوز١٨الثالثاء 

وشكر موظفي األمانة على .  أعلن أن اللجنة أجنزت أعماهلا فيما يتعلق باجلزء األول من دورهتاالرئيس -٦٢
 . تعاوهنم وما أسدوه من مساعدات

 ٤٥/١١رفعت اجللسة الساعة 

- - - - - 




