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 A/56/10 لوثيقةا

*  
  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

  )٢٠٠١أغسطس / آب١٠ - يوليه / متوز٢يونيه و/ حزيران١ - أبريل /نيسان ٢٣(
  حملتوياتا

  الصفحة  
  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةلفصيل التسميات والتعابري املختزت
  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................الحظة بشأن االقتباساتم

  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا اجمللدالصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذ
  لفقراتا  لفصلا
  ١٩  ١٠- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظيم الدورةت  - ألول ا

  ١٩  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة  - ألف
  ١٩  ٥- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء املكتب واملكتب املوسع  - باء
  ١٩  ٧- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة الصياغة  - جيم
  ٢٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لعاملةااألفرقة   - دال
  ٢٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانةا  - هاء
  ٢٠  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  - واو

  ٢١  ١٨- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيسالثالثة واخلمملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا   - لثاينا
  ٢٢  ٢٩- ١٩  . . . . مسائل حمددة ستكون املالحظات اليت ُتبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة  -لثالثا

  ٢٢  ٢٦- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات على املعاهدات  - ألف
  ٢٢  ٢١- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلعالنات التفسريية املشروطة  - ١
  ٢٢  ٢٤- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إبداء التحفظات املتأخرة  - ٢
  ٢٢  ٢٦- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور الوديع  - ٣

  ٢٣  ٢٨- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلماية الدبلوماسية  - باء
  ٢٣  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  للدولاألفعال االنفرادية  - جيم

  ٢٤  ٧٧- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدول  - لرابعا
  ٢٤  ٤٠- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف
  ٢٦  ٧١- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء

  ٢٦    ملخص مقتضب للمناقشة بشأن القضايا الرئيسية املعلقة  - ١
الفصل الثالث من   (ة بالتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل       إلخالالت اخلطري ا  )أ(

  ٢٦  ٤٩- ٤٥  .....)الباب الثاين الذي اقترحته جلنة الصياغة يف الدورة الثانية واخلمسني
لـذي  االثـاين مكـرراً      الفصـل الثاين من الباب   (التدابري املضادة     )ب(

  ٢٧  ٥٥- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . )اقترحته جلنة الصياغة يف الدورة الثانية واخلمسني
  ٢٨  ٦٠- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . )الباب الثالث(األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات   )ج(
  ٢٩  ٦٧- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل مشاريع املواد  )د(

  ٣٠  ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيري عنوان املوضوع  - ٢
  ٣١  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد مشاريع املواد والتعليقات عليها  - ٣

  ٣١  ٧٣- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصية اللجنة  - جيم
  ٣١  ٧٥- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلشادة باملقرر اخلاص، السيد جيمس كروفورد  - دال
  مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  - اءه

  ٣١  ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نص مشاريع املواد  - ١
  ٣٧  ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نص مشاريع املواد مع التعليقات عليها  - ٢

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدول عن األفعال غري املشروعة دولياًامسؤولية   
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق عام  

                                                        
  .١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم اوزعت الوثيقة يف بادئ األمر بوصفها إحدى  *
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  الصفحة
  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع دولياً فعل الدولة غري امل- لباب األول ا   
  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ عامة  - الفصل األول    
  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدولة عن أفعاهلا غري املشروعة دولياً  - ١املادة    
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  ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
  ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وصف فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياً  - ٣املادة    
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  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
  ٥٣  ..تصرفات األشخاص أو الكيانات اليت متارس بعض اختصاصات السلطة احلكومية  -٥ املادة   
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
  ٥٥  .دولـة أخرى  الدولـة مـن قبلتصرفات األجهزة اليت توضع حتت تصـرف  -٦املادة    
  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات  - ٧املادة    
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
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  ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق     
  ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى  - الفصل الرابع   
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  ٨٤  . . . . . . . . . . . . تقدمي العون أو املساعدة الرتكاب فعل غري مشروع دولياً  - ١٦املادة    
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  الصفحة  الفقرات    الفصل
املسؤوليـة الدوليـة عن النتائج الضـارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون             - امسخلا

  ١٨٦  ٩٨- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة(الدويل 
  ١٨٦  ٩٠- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف
  ١٨٧  ٩٣- ٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء
  ١٨٨  ٩٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصية اللجنة  - يمج
  ١٨٨  ٩٦- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرر اخلاص، السيد بيماراجو سرينيفاسا راو اإلشادة بامل  - دال
  مشاريع املواد املتعلقـة مبنع الضرر العـابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة  - هاء 

  ١٨٨  ٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نص مشاريع املواد  - ١
  ١٩١  ٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انص مشاريع املواد مع التعليقات عليه  - ٢

  ١٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م عن أنشطة خطرةمنع الضرر العابر للحدود الناج
  ١٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق عام

  ١٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الديباجة
  ١٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ١٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  النطاق- ١املادة 
  ١٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ١٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املصطلحات املستخدمة- ٢املادة 
  ١٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ١٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املنع- ٣املادة 
  ١٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعاون- ٤املادة 
  ٢٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق 
  ٢٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التنفيذ- ٥املادة 

  ٢٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلذن- ٦ادة امل

  ٢٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقييم املخاطر- ٧املادة 

  ٢٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلخطار واإلعالم- ٨املادة 

  ٢٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املشاورات بشأن التدابري الوقائية- ٩املادة 

  ٢٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عوامل اليت تدخل يف حتقيق توازن عادل للمصاحلل ا- ١٠املادة 

  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلجراءات يف حال عدم وجود إخطار- ١١ادة امل

  ٢١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تبادل املعلومات- ١٢املادة 

  ٢١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إعالم اجلمهور- ١٣املادة 

  ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األمن القومي واألسرار الصناعية- ١٤املادة 

  ٢١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عدم التمييز- ١٥املادة 

  ٢١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التأهب حلاالت الطوارئ- ١٦املادة 

  ٢١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلخطار حبدوث حالة طوارئ- ١٧املادة 

  ٢١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القة بقواعد القانون الدويل األخرىع ال- ١٨املادة 

  ٢١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تسوية املنازعات- ١٩املادة 

  ٢١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
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  ٢١٩  ١٥٧- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهداتالتحفظات على املع  - لسادسا

  ٢١٩  ١١١- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف
  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء

  ٢٢٠  ١١٥- ١١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزء الثاين من التقرير اخلامس  - ١
  ٢٢١  ١٥٥- ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السادس  - ٢

  ٢٢١  ١٣٣- ١١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض املقرر اخلاص لتقريره السادس  )أ(
  ٢٢٤  ١٥٥- ١٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص املناقشة  )ب(

الـيت   دئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظـات علـى املعاهــدات،      مشاريع املبا   - جيم
  حىت اآلنبصفة مؤقتة اعتمدهتا اللجنة 

  ٢٢٦  ١٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوجيهية نص مشاريع املبادئ  - ١
نص مشاريع املبادئ التوجيهية مع التعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف   - ٢

  ٢٣٠  ١٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورهتا الثالثة واخلمسني
  ٢٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اليت تبدى لدى التوقيعتأكيد التحفظات  ٢- ٢

  ٢٣٠  . . . . على املعاهدةلتحفظات اليت تبـدى لـدى التوقيع د الرمسي ليالتأك  ١- ٢- ٢
  ٢٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

احلاالت اليت ال يشترط فيها تأكيد التحفظات اليت تبـدى           ] ٣- ٢- ٢[  ٢- ٢- ٢
  ٢٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدى التوقيع على املعاهدة

  ٢٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
ة تنص  د لدى التوقيع إذا كانت املعاه      التحفظات اليت تبدى    ]٤- ٢- ٢[  ٣- ٢- ٢

  ٢٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على ذلك صراحة
  ٢٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إبداء التحفظات املتأخرة  ٣- ٢
  ٢٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إبداء التحفظات املتأخرة  ١- ٣- ٢

  ٢٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول إبداء حتفظات متأخرة  ٢- ٣- ٢

  ٢٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق
  ٢٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة  ٣- ٣- ٢

  ٢٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليقعالت
االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتب على معاهدة بوسائل            ٤- ٣- ٢

  ٢٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غري التحفظات
  ٢٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقت الذي جيوز فيه إصدار إعالن تفسريي  ٣- ٤- ٢
  ٢٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

 عدم اشتراط تأكيد اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع          ]٥- ٤- ٢[  ٤- ٤- ٢
  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على املعاهدة

  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليقالت
فسريية مـشروطة عنـد   ت التأكيد الرمسي إلصدار إعالنات     ]٤- ٤- ٢[  ٥- ٤- ٢

  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوقيع على معاهدة
  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إصدار إعالن تفسريي متأخر ]٧- ٤- ٢[  ٦- ٤- ٢
  ٢٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ]٨- ٤- ٢[  ٧- ٤- ٢
  ٢٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق

  ٢٥٠  ٢٠٧- ١٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسيةاحلماية الدبلوم  - لسابعا
  ٢٥٠  ١٦٣- ١٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف
  ٢٥٠  ٢٠٧- ١٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء

  ٩املادة   - ١
  ٢٥١  ١٧٠- ١٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض املقرر اخلاص  )أ(
  ٢٥٢  ١٨٣- ١٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص املناقشة  )ب(
  ٢٥٤  ١٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(



 احملتويات
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  ١٠املادة   - ٢

  ٢٥٤  ١٨٨- ١٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض املقرر اخلاص  )أ(
  ٢٥٥  ١٩٥- ١٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص املناقشة  )ب(
  ٢٥٥  ١٩٩- ١٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

  ١١املادة   - ٣
  ٢٥٦  ٢٠١- ٢٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض املقرر اخلاص  )أ(
  ٢٥٦  ٢٠٦- ٢٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص املناقشة  )ب(
  ٢٥٧  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

  ٢٥٨  ٢٥٤- ٢٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ادية للدولاألفعال االنفر  - لثامنا
  ٢٥٨  ٢١٧- ٢٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف
  ٢٥٩  ٢٥٤- ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء

  ٢٥٩  ٢٢٩- ٢٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع  - ١
  ٢٦٠  ٢٤٨- ٢٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص املناقشة  - ٢
  ٢٦٢  ٢٥٣- ٢٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  - ٣
  ٢٦٢  ٢٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل  - ٤

  ٢٦٣  ٢٨١- ٢٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات واالستنتاجات األخرى للجنة  - اسعلتا
  ٢٦٣  ٢٦٠- ٢٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها  - ألف
  ٢٦٣  ٢٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة واخلمسني  - باء
  ٢٦٣  ٢٦٦- ٢٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع اهليئات األخرى  - جيم
  ٢٦٤  ٢٦٨- ٢٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واخلمسني للجمعية العامةمتثيل اللجنة يف الدورة السادسة   - دال
  ٢٦٤  ٢٨١- ٢٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لقة الدراسية للقانون الدويلحلا  - هاء

  ـــــــــــــ
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  فصيل التسميات والتعابري املختزلةت
فيما يلي تفصيل تسميات اهليئات واألجهزة والتعابري األخرى اليت وردت خمتزلة يف األصل اإلنكليزي هلذه الوثيقة،                  

  :املختزلي  هذه الترمجة العربية، واىل جانبها األصل اإلنكليزكما استخدمت يف
ASEAN 
ECE 
FAO 
GATT 
IAEA 
ICJ 
ICRC 
ICSID 
ILO 
ITLOS 
NAFO 
OAS 
OECD 
PCIJ 
UNCC 
UNEP 

UNHCR 
WCO 
WHO 
WMO 
WTO 

  ابطة أمم جنوب شرق آسيار  
  اللجنة االقتصادية ألوروبا

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارةالتفاق ا
  لوكالة الدولية للطاقة الذريةا

  حمكمة العدل الدولية
  نة الصليب األمحر الدوليةجل
  كز الدويل لتسوية منازعات االستثماررملا
  نظمة العمل الدوليةم
  حملكمة الدولية لقانون البحارا

  منظمة مصائد أمساك مشال غرب احمليط األطلسي
  ول األمريكيةمنظمة الد

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  حمكمة العدل الدويل الدائمة

   للتعويضاتةجلنة األمم املتحد
  رنامج األمم املتحدة للبيئةب

  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
  املنظمة اجلمركية العاملية
  منظمة الصحة العاملية
  منظمة األرصاد العاملية

  نظمة التجارة العامليةم

*  
*      *  

AJIL American Journal of International Law  
BYBIL British Year Book of International law 
Collected Courses … Collected Courses of the Hague Academy of International Law 
Eur. Court H.R. European Court of Human Rights 
I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
ILR International Law Reports 
Iran-U.S. C.T.R. Iran-United States Claims Tribunal Reports 
Lapradelle-Politis A. de Lapradelle and N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux (Paris, 

Pedone, 1923) 
Moore, Digest J. B. Moore, Digest of International Law (Washington, D. C.) 
Moore, History and Digest J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which the 

United States has been a Party (Washington, D. C.) 
NYIL Netherlands Yearbook of International Law 
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) 
Recueil des cours … Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye 
RGDIP Revue générale de droit international public 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

*  
*      *  
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عـن   املـسؤولني  اكمة األشـخاص إىل احملكمة الدولية حمل" احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  "يف هذا اجمللد، تشري عبارة        
احملكمة الدولية "وتشري عبارة . ١٩٩١االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

كمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اخلطرية               إىل احمل " لرواندا
للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا وكذلك املواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيـة وغريهـا مـن                    

  .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/ كانون الثاين١م الدول اجملاورة يف الفترة بني االنتهاكات اخلطرية يف أقالي

*  
*       *  

  الحظة بشأن االقتباساتم
كيد مضاف أ، معناه أن الت*التأكيد على كلمة أو مجلة أو اقتباس، املبني خبط أفقي حتت العبارة املقصودة مع إشارة      

  .ومل يرد يف النص األصلي
  .ت من أعمال بلغات غري اإلنكليزية قد ترمجتها األمانة العامة، ما مل يذكر خالف ذلكاالقتباسا

*  
*        *  

  .www.un.org/law/ilc/index.htm: نوان جلنة القانون الدويل على شبكة اإلنترنتع  
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  اجمللد ليها يف هذاإ ملشارااملتعددة األطراف  الصكوك
  ملصدرا  

  السلمية للرتاعات الدولية لتسويةا
 The Covenant of the League of Nations with a Commentary  عصبة األمم يثاقم

Thereon, Miscellaneous No. 3, 1919 (London, H. M. 

Stationery Office, 1921), p. 1. 
بالوسائل السلمية   الدوليةاملنقح لتسوية املنازعات     لعام ا لقانونا

  )١٩٤٩أبريل / نيسان٢٨ليك ساكسيس، نيويورك، (
United Nations, Treaty Series, vol. 71, No. 912, p. 101. 

لتـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية         ألوروبية ا التفاقيةا
  )١٩٥٧أبريل / نيسان٢٩ستراسبورغ، (

Ibid., vol. 320, No. 4646, p. 243. 

  القنصليةوة يالدبلوماس تلعالقاا
 .United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95 )١٩٦١أبريل / نيسان١٨ فيينا،(للعالقات الدبلوماسية  يينا فتفاقيةا
  )١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا، (للعالقات القنصلية  يينا فتفاقيةا

Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261.
 

  ناإلنسا قوقح
 ٩نيويورك،  (اجلماعية واملعاقبة عليها     إلبادةامنع جرمية    تفاقيةا

  )١٩٤٨ديسمرب /كانون األول
United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

 األوروبية  االتفاقية(واحلريات األساسية    إلنسانامحاية حقوق    تفاقيةا
  )١٩٥٠مرب نوف/ تشرين الثاين٤ روما،() حلقوق اإلنسان

Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

واحلريـات   إلنـسان اباتفاقية محاية حقوق     مللحق ا لربوتوكولا
  )١٩٥٢مارس  / آذار٢٠باريس، (األساسية 

Ibid. 

ـ  باتفاقية محاية حقـوق    مللحقا ١١رقم   لربوتوكولا ان ساإلن
 ملنـشأة اواحلريات األساسية إلعادة تشكيل آلية املراقبـة        

  )١٩٩٤مايو / أيار١١ستراسبورغ، ( االتفاقية مبوجب

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

لعنـصري  االدولية للقضاء على مجيع أشكـال التمييز   التفاقيةا
  )١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١نيويورك، (

United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195. 

واالجتماعية والثقافية   االقتصادية احلقوقبالدويل اخلاص    لعهدا
  )١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك، (

Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. 

 ١٦نيويورك،  ( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    لدويل ا لعهدا
  )١٩٦٦ديسمرب /كانون األول

Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. 

سـان خوسـيه،     يثاقم: "املتعلقة حبقوق اإلنسان   ألمريكية ا التفاقيةا
  )١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢سان خوسيه، (" كوستاريكا

Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

 العقوبـة  أو   املعاملةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب       تفاقيةا
 كانون  ١٠نيويورك،   (املهينةو الالإنسـانية أو     أ لقاسيةا

  )١٩٨٤ ديسمرب/ولاأل

Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85. 

  األشخاص عدميو اجلنسيةونسية اجل
 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137  )١٩٥١يوليه / متوز٢٨ جنيف،(بوضع الالجئني  خلاصة االتفاقيةا
 ٢٨، نيويورك( بوضع األشخاص عدميي اجلنسية خلاصة ااقيةفالتا

  )١٩٥٤سبتمرب /أيلول
Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117. 

 ٣٠ نيويـورك، (حـاالت انعـدام اجلنـسية        فـض  خ تفاقيةا
  )١٩٦١أغسطس /آب

Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175. 
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  ملصدرا  
زامات اخلدمة توال املتعلقة خبفض حاالت تعدد اجلنسيات التفاقيةا

ـ  (يف حالة تعـدد اجلنـسيات      لعسكريةا  ٦بورغ،  ستراس
  )١٩٦٣مايو /أيار

Ibid., vol. 634, No. 9065, p. 221. 

 تـشرين   ٦ ستراسـبورغ، (بشأن اجلنسية    ألوروبية ا التفاقيةا
  )١٩٩٧نوفمرب /الثاين

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

  الدويل اخلاص لقانونا

والسندات  )تلكمبياالا (القانون املتعلق بالسفاتج وحيد تتفاقيةا
  )١٩١٢يوليه /متوز ٢٣الهاي، (اإلذنية 

League of Nations, International Conference for the Unification 

of the Law on Bills of Exchange, Promissory Notes and 

Cheques, Preparatory Documents (C.234.M.83. 1929.II), 

p. 42. 

والـسندات   )الكمبيـاالت (لسفاتج  لقانون ا  ملتضمنة ا التفاقيةا
  )١٩٣٠يونيه / حزيران٧جنيف، (اإلذنية املوحد 

League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, No. 3313, p. 257. 

 ١٩ جنيـف، (لقانون الـشيكات املوحـد       ملتضمنة ا التفاقيةا
  )١٩٣١مارس /آذار

Ibid., No. 3316, p. 355. 

القوانني فيمـا     أوجه معينة من تنازع    بتسوية ملتعلقة ا التفاقيةا
  )١٩٣١مارس / آذار١٩جنيف، (يتعلق بالشيكات 

Ibid., No. 3317, p. 407. 

اجلنائيـة   للمساعدة املتبادلـة يف املـسائل      ألوروبية ا التفاقيةا
  )١٩٥٩أبريل /نا نيس٢٠ستراسبورغ، (

United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185. 

 يف جمال   املنطبق  السلطات والقانون  باختصاصاملتعلقة   تفاقيةالا
  )١٩٦١أكتوبر / تشرين األول٥الهاي، (محاية القُّصر 

Ibid., vol. 658, No. 9431, p. 143. 

 تـشرين   ٢ الهاي،(املتعلقة باإلدارة الدولية للتركات      التفاقيةا
  )١٩٧٣أكتوبر /األول

Hague Conference on Private International Law, Collection of 

Conventions (1951-2003), p. 169. 
الهاي،  (الزوجية املتعلقة بالقانون الساري على النظم     التفاقيةا

  )١٩٧٨مارس / آذار١٤
Ibid., p. 227. 

حالة الوفـاة    الساري على املرياث يف    القانونباملتعلقة   التفاقيةا
  )١٩٨٩أغسطس / آب١اي، هال(

Ibid., p. 339.  

  لعقليةاواملؤثرات  ملخدراتا
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956, p. 175  )١٩٧١فرباير / شباط٢١فيينا، (املؤثرات العقلية  تفاقيةا

واملـؤثرات   االجتار غري املشروع باملخـدرات     كافحة م تفاقيةا
  )١٩٨٨ديسمرب /األول انونك ٢٠فيينا، (العقلية 

غري املشروع باملخدرات    الجتارامم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة      األ ؤمترم
 كـانون   ٢٠ -نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ة، فيينا،   يواملؤثرات العقل 

منشورات األمم املتحدة، رقـم     (، اجمللد األول    ١٩٨٨ديسمرب  /األول
  .٤٥٠ص ، E/CONF.82/15، الوثيقة )A.94.XI.5املبيع 

  ميةالدولية والتن ارةجلتا
 ٣٠جنيف،  ( اجلمركية والتجارة  لتعريفاتاالعام بشأن    التفاقا

  )١٩٤٧أكتوبر /تشرين األول
United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 187. 

لتعريفات اجلمركيـة   ا العام بشأن  تفاقالل ملؤقتاالتطبيق   روتوكولب
  )١٩٤٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ جنيف،(ة التجارو

Ibid., p. 308. 

بروكسل،  (لتغليفلاجلمركية املتعلقة باالسترياد املؤقت  التفاقيةا
  )١٩٦٠أكتوبر / تشرين األول٦

Ibid., vol. 473, No. 6861, p. 131. 
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  ملصدرا  
ا يالدول ورعا  الناشئة بني  الستثماريةاتسوية املنازعات    تفاقيةا

  )١٩٦٥مارس / آذار١٨واشنطن، (الدول األخرى 
Ibid., vol. 575, No. 8359, p. 159. 

الـساحلية   للدول غـري  ) الترانزيت (لعابراجتارة املرور    تفاقيةا
  )١٩٦٥يوليه / متوز٨نيويورك، (

Ibid., vol. 597, No. 8641, p. 3. 

يا سمنطقة آ  يفإنشاء مركز تكنولوجيا األغذية واألمسدة       تفاقا
  )١٩٦٩يونيه / حزيران١١كوانا، (واحمليط اهلادئ 

Ibid., vol. 704, No. 10100, p. 17. 

يف  ليهـا ع فُتح باب التوقيـع    (١٩٧١املعونة الغذائية،    تفاقيةا
  )١٩٧١مايو /أيار ٣ حىت ومارس/ آذار٢٩واشنطن من 

Ibid., vol. 800, No. 11400, p. 162. 

 ٢جنيـف،   ( ١٩٧٢باحلاويات لعام    التفاقية اجلمركية املتعلقة  ا
  )١٩٧٢ديسمرب /كانون األول

Ibid., vol. 988, No. 14449, p. 43. 

 ١٤نيويـورك،   ( فترة التقادم يف البيع الدويل للبـضائع       تفاقيةا
، بصيغتها املعدلة يف الربوتوكـول      )١٩٧٤يونيه  /حزيران

يينا، ف(التقادم يف البيع الدويل للبضائع       ترةفاملعدل التفاقية   
  )١٩٨٠أبريل / نيسان١١

Ibid., vol. 1695, No. 16121, p. 458. 

فيينا،  (لبضائعل األمم املتحدة املتعلقة بعقود البيع الدويل      تفاقيةا
  )١٩٨٠أبريل / نيسان١١

Ibid., vol. 1489, No. 25567, p. 3. 

  ملالحةا
  لبحـري ا النقلملتعلقة مبدونة لقواعد سلوك احتادات      ااالتفاقية  

  )١٩٧٤أبريل / نيسان٦جنيف، (
United Nations, Treaty Series, vol. 1334, No. 22380, p. 15 and 

vol. 1365, p. 360. 
 ١٢جنيـف،   (١٩٩٩ عاملالدولية بشأن حجز السفن      التفاقيةا

  )١٩٩٩مارس /آذار
A/CONF.188/6. 

  جنائية سائلم
 انونك ١٣ باريس،(تعلقة بتسليم اجملرمني    األوروبية امل  التفاقيةا

  )١٩٥٧ديسمرب /األول
United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273. 

لندن، (األجنيب  األوروبية يف جمال املعلومات عن القانون التفاقيةا
  )١٩٦٨يونيه / حزيران٧

Ibid., vol. 720, No. 10346, p. 147. 

املعلومات عن   وبية يف جمال  راألو التفاقيةلاإلضايف   ربوتوكوللا
  )١٩٧٨مارس / آذار١٥ستراسبورغ، (القانون األجنيب 

Ibid., vol. 1160, No. A-10346, p. 529. 

حبمايـة   ملتمـتعني امنع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص       تفاقيةا
 ليهـا ع املعاقبة، و مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون   ،  دولية

  )١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٤نيويورك، (

Ibid., vol. 1035, No. 15410, p. 167. 

 كـانون   ٢٧ ستراسبورغ،(رهاب  األوروبية لقمع اإل   التفاقيةا
  )١٩٧٧يناير /الثاين

Ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93.  

 كـانون   ١٧ ،نيويورك( لرهائناالدولية ملناهضة أخذ     التفاقيةا
  )١٩٧٩ ديسمرب/األول

Ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205. 

املالحــة   المةس قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد      تفاقيةا
  )١٩٨٨مارس / آذار١٠روما، (البحرية 

Ibid., vol. 1678, No. 29004, p. 201. 

 هبـا   املـرتبطني  األفـراد وسالمة موظفي األمم املتحدة      تفاقيةا
  )١٩٩٤ديسمرب /ألولا كانون ٩نيويورك، (

Ibid., vol. 2051, No. 35457, p. 363. 
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يويـورك،  ن( بالقنابلالدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية      التفاقيةا

  )١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥
Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256. 

 ١٧رومـا،   ( الدوليـة روما األساسي للمحكمة اجلنائية      ظامن
  )١٩٩٨يوليه /متوز

A/CONF.183/9. 

 ٩نيويورك، ( ١٩٩٩الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام  التفاقيةا
  )١٩٩٩ديسمرب /كانون األول

رقم  امللحق اخلمسون،وية للجمعية العامة، الدورة الرابعة      الرمس لوثائقا
  .، املرفق٥٤/١٠٩ لقرارااجمللد األول، ، ٤٩

  لبحار اانونق
    )١٩٥٨أبريل /جنيف، نيسان(جنيف لقانون البحار  تفاقياتا
 .United Nations, Treaty Series., vol. 516, No. 7477, p. 205  )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف،  (ملتامخةاالبحر اإلقليمي واملنطقة  تفاقيةا
 كانون  ١٠مونتيغو باي،   (لبحار  ااألمم املتحدة لقانون     تفاقيةا

  )١٩٨٢ديسمرب /األول
اجمللد السابع ، الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار لوثائقا

الوثيقـة  ،  A.84.V.3)منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـع        (عشر  
A/CONF. 62/122.  

األمم املتحدة لقـانون البحـار       تفاقيةاتنفيذ ما تتضمنه     تفاقا
بشأن  حكامأ من ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخة 

األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة  حفظ وإدارة
أغـسطس  /بآ ٤نيويـورك،   (الرحتال  االسمكية الكثرية   

١٩٩٥(  

United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No.  
37924, p. 48نظر أيضاً؛ وا A/CONF.164/37.  

 املطبق يف الرتاعات املسلحة لقانونا

االتفاقيـة  : احلرب الربية وأعرافها   قوانني ب انتاملتعلق انتالتفاقيا
التفاقية الرابعة  او) ١٨٩٩يوليه  / متوز ٢٩الهاي،  (الثانية  

  )١٩٠٧أكتوبر /ألولا تشرين ١٨الهاي، (

J. B. Scott, ed., The Hague Conventions and Declarations of 

1899 and 1907, 3rd edition (New York, Oxford University 

Press, 1918), p. 100. 
 يتفاقيتاملرفقة با (املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها       ألنظمةا

  )١٩٠٧ و١٨٩٩الهاي لعامي 
Ibid. 

غام البحرية اليت تنفجـر تلقائيـاً       األل وضعباملتعلقـة   التفاقيةا
 تــشرين ١٨الهـاي،  ) (االتفاقيـة الثامنــة (بالتمـاس  

  )١٩٠٧أكتوبر /األول

Ibid., p. 151. 

معاهـدة  (احلليفة والشريكة وأملانيا     لقوىاالسالم بني    عاهدةم
  )١٩١٩يونيه / حزيران٢٨فرساي، () فرساي

British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII (London, 

H. M. Stationery Office, 1922), p. 1. 

معاهـدة  (احلليفة والشريكة والنمسا  لقوىاالسالم بني    عاهدةم
 ،يل -  آن   -  جريمان   - سان  ) ( يل -  آن -  جريمان   - سان  
  )١٩١٩مرب تسب/أيلول ١٠

Ibid., p. 317. 

 ٢٧جنيـف،  (أسـرى احلـرب    عاملـة مجنيف بشأن    تفاقيةا
  )١٩٢٩يوليه /متوز

League of Nations, Treaty Series, vol. CXVIII, No. 2734, p. 343. 

ـ جنيـف حلمايـة      تفاقياتا  ١٢جنيـف،   (احلـرب    حاياض
  )١٩٤٩غسطس أ/آب

United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973, pp. 31 et seq. 

 .Ibid., No. 972, p. 135   )اتفاقية جنيف الثالثة (أسرى احلرب عاملةمجنيف بشأن  تفاقيةا
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  ملصدرا  
 ١٢امللحق باتفاقيات جنيف املعقـودة يف        إلضايف ا لربوتوكولا

املنازعـات   حاياض واملتعلق حبماية    ١٩٤٩أغسطس  /آب
، والربوتوكـول   )الربوتوكـول األول  (سلحة الدوليـة    امل

 ١٢باتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف         مللحـق ااإلضايف  
 ملنازعـات ا واملتعلق حبماية ضحايا     ١٩٤٩أغسطس  /آب

 ٨جنيـف،   ( )الربوتوكول الثـاين  (املسلحة غري الدولية    
  )١٩٧٧يونيه /حزيران

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

  املعاهدات انونق
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331  )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (لقانون املعاهدات  يينا فتفاقيةا

أغسطس / آب٢٣فيينا، (خلالفة الدول يف املعاهدات  يينا فتفاقيةا
١٩٧٨(  

Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 75. 

 الدولية أو   تبني الدول واملنظما   ملعاهداتافيينا لقانون    تفاقيةا
  )١٩٨٦مارس / آذار٢١فيينا، (فيما بني املنظمات الدولية 

A/CONF.129/15. 

  سؤوليةملا
النوويـة   باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة      ملتعلقة ا التفاقيةا

  )١٩٦٠يوليه / متوز٢٩باريس، (
United Nations, Treaty Series, vol. 956, No. 13706, p. 251. 

األجسام الفـضائية    الدولية عن األضرار اليت حتدثها     ملسؤولية ا تفاقيةا
  )١٩٧٢مارس / آذار٢٩لندن، موسكو، واشنطن، (

Ibid., vol. 961, No. 13810, p. 187. 

املدنية عن األضرار النامجة عــن أنشطـة       ملسؤوليـة ا تفاقيــةا
  )١٩٩٣يونيه /زيرانح ٢١لوغانو، (خطرة على البيئة 

Council of Europe, European Treaty Series, No. 150. 

  السلكية والالسلكية التصاالتا
ستراسبورغ، (التلفزيونية   لربامجاـة  األورويب حلماي  التفـاقا

  )١٩٦٠يونيه / حزيران٢٢
United Nations, Treaty Series, vol. 546, No. 7951, p. 247. 

دولية لالتصاالت الالسلكية بواسـطة     لباملنظمة ا  ملتعلق ا التفاقا
  )١٩٧١أغسطس / آب٢٠واشنطن، " (نتلساتإ"السواتل 

Ibid., vol. 1220, No. 19677, p. 21. 

  الطبيعية املوارد وبيئةال
 .United Nations, Treaty Series, vol. 327, No. 4714, p. 3  )١٩٥٤مايو / أيار١٢لندن،  ( ملنع تلوث البحار بالنفط لدولية االتفاقيةا
وقـوع   ندعالدولية املتعلقة بالتدخل يف أعايل البحار        التفاقيةا

 تـشرين  ٢٩بروكسل، (حوادث تلويث نفطي ملياه البحر      
  )١٩٦٩نوفمرب /الثاين

Ibid., vol. 970, No. 14049, p. 211. 

الـسفن   التلوث البحري الناجم عن اإلغراق مـن       نع م تفاقيةا
  )١٩٧٢اير ربف/ شباط١٥أوسلو، (والطائرات 

Ibid., vol. 932, No. 13269, p. 3. 

التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومـواد         نع م تفاقيةا
 ٢٩ اشـنطن، ودن، مكسيكو سييت، موسكو،     لن(أخرى  

  )١٩٧٢ديسمرب /كانون األول

Ibid., vol. 1046, No. 15749, p. 120. 

 )اتفاقية ماربول  (١٩٧٣م  املنع التلوث من السفن لع     لدولية ا التفاقيةا
بـصيغتها املعدلـة    ) ١٩٧٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢لندن،  (

  )١٩٧٨فرباير / شباط١٧لندن،  (١٩٧٨بربوتوكول عام 

Ibid., vol. 1340, No. 22484, p. 61. 

فربايـر  / شباط ١٩استكهومل،  (البيئة وبروتوكوهلا    اية مح تفاقيةا
١٩٧٤(  

Ibid., vol. 1092, No. 16770, p. 279. 
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 ٤بـاريس،   (منع التلوث البحري من مـصادر بريـة          تفاقيةا

  )١٩٧٤يونيه /حزيران
Ibid., vol. 1546, No. 26842, p. 103. 

 ١٦برشلونة،  (محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث        اقيةتفا
  ) ١٩٧٦فرباير /شباط

Ibid., vol. 1102, No. 16908, p. 27. 

ر األبيض املتوسط من التلوث مـن       حبشأن محاية الب   روتوكولب
  )١٩٨٠مايو / أيار١٧أثينا، ( ريةبمصادر 

Ibid., vol. 1328, No. 22281, p. 105. 

 ٣بـون،   ( ر الراين من التلوث بالكلوريـدات     محاية هن  تفاقيةا
  )١٩٧٦ديسـمرب /ألولاكانون 

Ibid., vol. 1404, No.23469, p. 59. 

الراين من التلوث    رهناتفاقية محاية   باإلضايف امللحق    لربوتوكولا
  )١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٥بروكسل، (بالكلوريدات 

Ibid., vol. 1840, No. A-23469, p. 372. 

 ٣بـون،   (اية هنر الراين من التلوث باملواد الكيميائية        مح تفاقيةا
  )١٩٧٦ديسـمرب /كانون األول

Ibid., vol. 1124, No. 17511, p. 375. 

تخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية       سحظر ا  تفاقيةا
 كانون  ١٠نيويورك،  (أليـة أغـراض عدائية أخرى      وأ

  )١٩٧٦ديسمرب /األول

Ibid., vol. 1108, No. 17119, p. 151. 

 ن ملبحريةاالكويت اإلقليمية للتعاون يف جمال محاية البيئة  تفاقيةا
  )١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤الكويت، (التلوث 

Ibid., vol. 1140, No. 17898, p. 133.     

يف مصائد أمساك مشال     ألطرافاالتعاون املستقبلي املتعدد     تفاقيةا
ـ  ٢٤أوتوا،  ( )ة نافو اتفاقي(غرب احمليط األطلسي      شرينت

  )١٩٧٨أكتوبر /األول

Ibid., vol. 1135, No. 17799, p. 369. 

 ١٣جنيـف،   (التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود        تفاقيةا
  )١٩٧٩نوفمرب /لثايناتشرين 

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

دة، ج(اإلقليمية حلفظ بيئة البحر األمحر وخليج عدن         التفاقيةا
  )١٩٨٢فرباير / شباط١٤

UNEP, Selected Multilateral Treaties in the Field of the 

Environment (Cambridge, Grotius, 1991), vol. 2, p. 144. 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26164, p. 293  )١٩٨٥مارس /ذارآ ٢٢فيينا، (حلماية طبقة األوزون  يينا فتفاقيةا
ـ أمم جنوب شرق آسيا حلفظ الطبيعـة وا        ابطة ر تفاقا وارد مل

  )١٩٨٥يوليه / متوز٩كواالملبور، (الطبيعية 
UNEP, Selected Multilateral Treaties in the Field of the 

Environment (Cambridge, Grotius, 1991), vol. 2, p. 343. 
 ٢٦يينـا،   ف(املبكر عن وقوع حـادث نـووي         لتبليغ ا تفاقيةا

  )١٩٨٦سبتمرب /أيلول
United Nations, Treaty Series, vol. 1439, No. 24404, p. 275. 

املوارد الطبيعية والبيئة يف منطقة جنـوب احملـيط          ةيا مح تفاقيةا
  )١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٥نوميا، (اهلادئ 

ILM (Washington, D.C.), vol. 26, No. 1 (January 1987), p. 38. 

تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنيـة ألنتاركتيكـا         تفاقيةا
  )١٩٨٨يونيه / حزيران٢ولنغتون، (

Ibid., vol. 27, No. 4 (July 1988), p. 859. 

املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود        ازل ب تفاقيةا
  )١٩٨٩مارس / آذار٢٢بازل، (وبالتخلص منها 

United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911, p. 57. 

املتعلقة بالتأهـب واالسـتجابة والتعـاون يف         لدولية ا التفاقيةا
 تشرين  ٣٠لندن،   (١٩٩٠ مكافحة التلوث النفطي لعام   

  )١٩٩٠نوفمرب /الثاين

Ibid., vol. 1891, No. 32194, p. 51. 

نفايـات  املتعلقة حبظر استرياد مجيع أشـكال ال       اماكو ب تفاقيةا
احلـدود داخـل     ربعاخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها      

  ) ١٩٩١يناير / كانون الثاين٣٠باماكو، (أفريقيا 

Ibid., vol. 2101, No. 36508, p. 177. 



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

  

16 

  ملصدرا  
 ٢٥إسـبو،   (يف إطار عرب حـدودي       لبيئياتقييم األثر    تفاقيةا

  )١٩٩١فرباير /شباط
Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309. 

املائية العابرة للحدود والبحريات  جملاريامحاية واستخدام  قيةتفاا
  )١٩٩٢مارس / آذار١٧هلسنكي، (الدولية 

Ibid., vol. 1936, No. 33207, p. 269. 

 ١٧هلسنكي،  (آثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود       تفاقيةا
  )١٩٩٢مارس /آذار

Ibid., vol. 2105, No. 36605, p. 457. 

 ٩هلـسنكي،   (ية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق       محا تفاقيةا
  )١٩٩٢أبريل /نيسان

United Nations, Law of the Sea Bulletin, No. 22  (January 1993), p. 54. 

 ٩نيويـورك،   (األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        تفاقيةا
  )١٩٩٢مايو /أيار

United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107. 

 ٥ريـو دي جـانريو،      (املتعلقة بالتنوع البيولـوجي      التفاقيةا
  )١٩٩٢يونيه /حزيران

Ibid., vol. 1760, No. 30619, p. 79. 

ـ قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض         تفاقيةا  ريغ
  )١٩٩٧مايو / أيار٢١نيويورك، (املالحية 

واخلمسون، امللحق   الدورة احلادية  لعامة،االرمسية للجمعية    لوثائقا
  .، املرفق٥١/٢٢٩الثالث، القرار  جمللد، ا٤٩رقم 

 نعصبشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف         التفاقيةا
وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املـسائل البيئيـة          القرار

  ) ١٩٩٨ يونيه/ حزيران٢٥آرهوس، (

ECE/CEP/43. 

  سائل ضريبيةم
املـساعدة اإلداريـة املتبادلـة يف املـسائل الـضريبية            تفاقيةا

  )١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥ستراسبورغ، (
Council of Europe, European Treaty Series, No. 127. 

  العام يللدو القانونا
توحيد بعض القواعد املتعلقة بالنقـل اجلـوي الـدويل           تفاقيةا

  )١٩٢٩ر أكتوب/األول شـرينت ١٢وارسو، (
League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 13. 

املتعلقة بالنقل   لقواعدا ضتوحيد بع  فاقيةتالاملعدل   لربوتوكولا
  )١٩٥٥سبتمرب / أيلول٢٨الهاي، (اجلوي الدويل 

United Nations, Treaty Series, vol. 478, No. 6943, p. 371. 

) ١٩٥٧مـارس   / آذار ٢٥روما،   (وروبيةألاجماعة  لاملنشئة ل  ملعاهدةا
  األورويب  االحتادببصيغتها املعدلة باملعاهدة املتعلقة 

European Union, Selected Instruments taken from the Treaties, 

book I, vol. I (Luxembourg, Office for Official Publications 

of the European Communities, 1995), p. 101. 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 402, No. 5778, p. 71  )١٩٥٩ديسمرب / كانون األول١واشنطن، (أنتاركتيكا  عاهدةم
 ٤مدريد،  (معاهدة أنتاركتيكا املتعلق حبماية البيئة       روتوكولب

  )١٩٩١أكتوبر /تشرين األول
ILM (Washington, D.C.), vol. 30, No. 6 (November 1991), p. 

1461. 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 419, No. 6032, p. 125  )١٩٦٠سبتمرب / أيلول١٩كراتشي،  (١٩٦٠لعام  هنر السند ياه معاهدةم

 .Ibid., vol. 456, No. 6564, p. 301  )١٩٦٢يوليه / متوز٢٣جنيف، (حياد الوس  شأن بإلعالنا
مـايو  / أيار ٦لندن،  (حلماية التراث األثري     ألوروبية ا التفاقيةا

١٩٦٩(  
Ibid., vol. 788, No. 11212, p. 227. 

 ١٦بـاريس،   (محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملي       تفاقيةا
  )١٩٧٢نوفمرب /تشرين الثاين

Ibid., vol. 1037, No. 15511, p. 151. 

 ٧ماسـترخيت،   ) (معاهدة ماسترخيت (األورويب   الحتاد ا عاهدةم
  )١٩٩٢فرباير /شباط

Ibid., vol. 1757, No. 30615, p. 3. 
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  ملصدرا  
 ١٥مـراكش،   (ملنظمة التجارة العامليـة      ملنشئامراكش   تفاقا

  )١٩٩٤أبريل /نيسان
Ibid., vol. 1867-1869, No. 31874. 

ديـسمرب  / كانون األول ١٧لشبونة،   (لطاقةاميثــاق   عاهدةم
١٩٩٤(  

Ibid., vol. 2080, No. 36116, p. 100. 

املتعلقة باالحتـاد األورويب،     لمعاهدةلاملعدلة  أمستردام   عاهدةم
معينـة   قواننيوللجماعات األوروبية    واملعاهدات املنشئة 

  )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢أمستردام، (تتصل هبا 

Official Journal of the European Communities, No. C 340, vol. 

40 (10 November 1997),  p. 1. 

أمستردام، (املتعلقة باالحتاد األورويب  ملعاهدةااملوحدة من  لصيغةا
  )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢

Ibid., p. 145. 

وروبيـة  املنـشئة للجماعـة األ     ملعاهـدة ااملوحدة من    لصيغةا
  )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢أمستردام، (

Ibid., p. 173. 
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  لفصل األولا

تنظيم الدورة

ء األول من دورهتا عقدت جلنة القانون الدويل اجلز    - ١
 ١أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٣الثالثة واخلمسني يف الفترة من      

 ٢ واجلزء الثـاين يف الفتـرة مـن          ٢٠٠١يونيه  /حزيران
قرها يف مكتب م يف ٢٠٠١أغسطس / آب١٠يوليه إىل /متوز

  .األمم املتحدة يف جنيف

   أعضاء اللجنة- لف أ
  :تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  - ٢

  )السودان(دريس إ كامل لسيدا
  )غانا(دو آالسيد إميانويل أكوي 

  )أوروغواي(وبريت بادان أالسيد ديدييه 
  )نيكاراغوا(يردوثيا ساكاسا إالسيد موريشيو 

  )اليونان(وميدس نيكوإالسيد قنسطنطني 
  )بنما(يلويكا إالسيد خورخه 

  )غابون( تشيفوندا - امبو بالسيد غّيوم 
  )الربازيل(ا سوارس ايينب يتنالسيد جواو كليم

  )البحرين(لبحارنة االسيد حسني 
 اململكة املتحـدة لربيطانيـا    (راونلي  بيان  إالسيد  

  )العظمى وآيرلندا الشمالية
  )فرنسا(يليه بالسيد آالن 

  )سلوفاكيا(ومكا تبيتر  السيد
  )جنوب أفريقيا( وغارددالسيد كريستوفر جون روبرت 

  )ويالفنـز(يدينيو ثودريغيس رالسيد فيكتور 
  )األمريكية الواليات املتحدة(وزنستوك رالسيد روبرت 

  )اهلند(رينيفاسا راو سراجو االسيد بيم
  )املكسيك(يبولفيدا سالسيد برناردو 

  )اأملاني( يماسالسيد برونو 
  )مصر(لعريب السيد نبيل ا
  )بولندا(لتسكي اغلسيد زيسالف ا
  )إيطاليا(ايا غلسيد جورجيو ا
  )الفلبني(وكو غ لسيد راؤول إليوستريا

  )أوغندا(اباتسي كالسيد بيتر 
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(اتيكا كالسيد جيمس لوتابانزيبوا 

  )الكامريون(امتو كالسيد موريس 
  )األرجنتني (انديويتكالسيد إنريكه 
  )أستراليا(روفورد كالسيد جيمس 

  )إندونيسيا( أمتادجا - وسوما كالسيد خمتار 
  )االحتاد الروسي(وكاشوك لتش السيد إيغور إيفانوفي

  )مجهورية إيران اإلسالمية(تاز ممالسيد مجشيد 
  )رومانيا(يليسكانو ميودور فيوريل تالسيد 

  )النمسا(افنر هالسيد غريهارد 
  )الصني(ي هه جالسيد تشي

  )اليابان(امادا يالسيد شوسي 

   أعضاء املكتب واملكتب املوسع- اء ب
 ٢٣ املعقودة فـي    ٢٦٦٥انتخبت اللجنة، يف جلستها       -٣

  :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠٠١أبريل /نيسان
   السيد بيتر كاباتسي:لرئيسا  
   السيد غريهارد هافنر:لنائب األول للرئيسا  
   السيد إنريكه كانديويت:للرئيس لنائب الثاينا  
   السيد بيتر تومكا:ئيس جلنة الصياغةر  
   السيد تشيجه هي:ملقررا  

 اللجنة املوسع من أعضاء مكتب الدورة وتألف مكتب  -٤
  .)٢( واملقررين اخلاصني،)١(احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني

وبناء على توصية من املكتب املوسـع، أنـشأت           - ٥
: طيط يتألف من األعضاء التالية أمسـاؤهم      اللجنة فريق خت  

، والسيد كامـل إدريـس،      )رئيساً(السيد غريهارد هافنر    
بايينـا   يتوي آدو، والسيد جواو كليمن    والسيد إميانويل أك  
يان براونلي، والسيد آالن بيليه، والسيد      إسوارس، والسيد   

روبرت روزنستوك، والسيد زيسالف غالتسكي، والـسيد       
 أمتادجا، والسيد   - موريس كامتو، والسيد خمتار كوسوما      

  ).حبكم منصبه(شوسي يامادا، والسيد تشيجه هي 

   جلنة الصياغة- يم ج
 ٢٦٦٩ و ٢٦٦٦ اللجنـة، يف جلـساهتا       أنشأت  - ٦
مايو / أيار٢٣أبريل و/ نيسان٢٧ و٢٤ املعقودة يف    ٢٦٧٩و

 على التوايل، جلنة صياغة تتألف من األعضاء التالية         ٢٠٠١
  :ع املبينة أدناهيأمساؤهم للمواض

                                                        
لسيد جواو كليمنيت بايينا سوارس، والسيد آالن بيليه،  ا )١(

د بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيد زيسالف غالتـسكي، والـسيد     والسي
  .شوسي يامادا

ليه، والسيد كريستوفر جون دوغـارد،      يلسيد آالن ب  ا )٢(
يدينيو، والسيد بيماراجو سرينيفاسـا راو،      ث -والسيد فيكتور رودريغيس    
  .والسيد جيمس كروفورد
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ملسؤولية الدولية عن النتـائج الـضارة       ا  )أ(  
الـضرر  منع  (النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل        

السيد بيتر تومكا : )العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
، )مقرراً خاصاً (، والسيد بيماراجو سرينيفاسا راو      )رئيساً(

وريـشيو إيردوثيـا    موالسيد ديدييه أوبريت بادان، والسيد      
يان إبايينا سوارس، والسيد  ساكاسا، والسيد جواو كليمنيت

يدينيو، والـسيد   ث - رودريغيس   يكتورفبراونلي، والسيد   
روبرت روزنستوك، والسيد زيسالف غالتسكي، والـسيد       

اتيكا، والسيد  كيمس لوتابانزيبوا   ججورجيو غايا، والسيد    
ارد هافنر، والسيد   هيليسكانو، والسيد غري  ميودور فيوريل   ت

  ؛)حبكم منصبه(هي  شيجهتشوسي يامادا؛ والسيد 
السيد بيتـر تومكـا     : سؤولية الدول م  )ب(  

، والسيد )مقرراً خاصاً(، والسيد جيمس كروفورد )رئيساً(
 تشيفوندا،  - قنسطنطني إيكونوميدس، والسيد غّيوم بامبو      

ر فوالسيد أيان براونلي، والسيد آالن بيليه، والسيد كريستو
جون روبرت دوغارد، والسيد روبرت روزنستوك، والسيد       
برونو سيما، والسيد زيسالف غالتسكي، والسيد جورجيو       

 والسيد إنريكه كانديويت، والسيد إيغور إيفانوفيتش       غايا،
لوكاشوك، والسيد مجشيد ممتاز، والسيد شوسي يامـادا؛        

  ؛)حبكم منصبه(والسيد تشيجه هي 
السيد بيتر تومكا   : داتهلتحفظات على املعا  ا  )ج(  

، والسيد قنـسطنطني    )مقرراً خاصاً (، والسيد آالن بيليه     )رئيساً(
 البحارنة، والسيد فيكتور رودريغيس إيكونوميدس، والسيد حسني

يدينيو، والسيد روبرت روزنستوك، والسيد برونـو سـيما،         ث -
والسيد جورجيو غايا، والسيد موريس كامتو، والسيد إنريكـه         

يليسكانو، والسيد غريهـارد    ميودور فيوريل   تالسيد  وكانديويت،  
  .)حبكم منصبه(هافنر؛ والسيد تشيجه هي 

 جلسة بشأن ٣٤ة ما جمموعه وعقدت جلنة الصياغ  - ٧
  .املواضيع الثالثة املذكورة أعاله

   األفرقة العاملة- ال د
ــساهتا   - ٨ ــضاً يف جل ــة أي ــشأت اللجن    ٢٦٧٣أن
يوليه /  متوز١٢و مايو/ أيار٤ املعقودة يف ٢٦٩٥ و٢٦٨٨و
 على التوايل، األفرقة العاملة التالية      ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٥و

  :مساؤهماملؤلفة من األعضاء التالية أ
  :سؤولية الدولم  )أ(  

الــسيـد تيـــودور : التعليقـات   `١`
، والسيد  )رئيساً(فيوريل ميليسكانو   

قنسطنـطني إيكونوميدس، والسيد   
يان إ تشيفوندا، والسيد -غيوم بامبو  

ونلي، والسيد بيتر تومكا، والسيد     ابر

كريستوفر جون روبرت دوغـارد،     
والسيد برناردو سيبولفيدا، والسيد    

و غايا، والـسيد إنريكـه      جورجي
ــيمس   ــسيد ج ــديويت، وال كان
كروفورد، والسيد مجشيد ممتـاز؛      

  ؛)حبكم منصبه(والسيد تشيجه هي 
مشاورات غري رمسية   : لقضايا املعلقة ا  `٢`

  ملقرر اخلاص؛امفتوحة برئاسة 
مشاورات غري رمسية : حلماية الدبلوماسيةا  )ب(  

اص، الـسيد   مفتوح باب املشاركة فيها، برئاسة املقرر اخل      
  كريستوفر جون روبرت دوغارد؛

فريق عامل مفتوح : ألفعال االنفرادية للدولا  )ج(  
  .يدينيوث -العضوية، برئاسة املقرر اخلاص، السيد رودريغيس 

   األمانة- اء ه
مثَّل السيد هانز كوريل، وكيل األمني العام للشؤون          - ٩

الـسيد  وعمـل   . القانونية واملستشار القانوين، األمَني العـام     
فاسالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون        
القانونية، أميناً للجنة، ومثّل األمني العام يف غياب املستـشار          

وعملت السيدة ماهنوش أرسنجاين، نائبة مدير شعبة       . القانوين
وعمـل الـسيد جـورج      . التدوين، نائبة ألمـني اللجنـة     

املوظفان القانونيـان   كورونتسيس، والسيد رينان فيالسيس،     
األقدمان، والسيد أرنولد برونتو، والسيدة روث خالستشي،       

  .املوظفان القانونيان املعاونان، أمناء مساعدين للجنة

   جدول األعمال- او و
 ٢٣ املعقودة يف    ٢٦٦٥نة، يف جلستها    جأقرت الل   - ١٠

، جدولَ أعمـالٍ لـدورهتا الثالثـة        ٢٠٠١أبريل  /نيسان
  :البنود التاليةواخلمسني يتألف من 

  .تنظيم أعمال الدورة  - ١
  .مسؤولية الدول  - ٢
  .احلماية الدبلوماسية  - ٣
  .األفعال االنفرادية للدول  - ٤
  .التحفظات على املعاهدات  - ٥
 عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال        ةاملسؤولية الدولي   - ٦

منع الضرر العابر للحدود الناجم     (حيظرها القانون الدويل    
  ).طة خطرةعن أنش

  .برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها  - ٧
  .التعاون مع اهليئات األخرى  - ٨
  .موعد الدورة الرابعة واخلمسني ومكان انعقادها  - ٩

  .مسائل أخرى  - ١٠
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  لفصل الثاينا

ملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني

ظـرت  ، ن "مسؤولية الدول "فيما يتعلق مبوضوع      - ١١
 A/CN.4/517(اللجنة يف التقرير الرابع للمقـرر اخلـاص         

وفرغت اللجنة أيـضاً مـن القـراءة الثانيـة          ). Add.1و
وقررت اللجنـة، وفقـاً     ). انظر الفصل الرابع  (للموضوع  

من نظامها األساسي، أن توصي اجلمعية العامة        ٢٣ للمادة
عن بأن حتيط علماً مبشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول         

األفعال غري املشروع دولياً يف قرار تعتمده، وبـأن ترفـق           
وقررت اللجنة كذلك أن توصي     . مشاريع املواد هبذا القرار   

اجلمعية بأن تنظر، يف مرحلة الحقـة، ويف ضـوء أمهيـة            
املوضوع، يف إمكانيـة الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر دويل            
  للمفوضني لبحث مـشاريع املـواد املتعلقـة مبـسؤولية         

ن األفعال غري املشروعة دولياً هبدف اعتماد اتفاقية        الدول ع 
  .بشأن املوضوع

املسؤولية الدولية عن النتائج "وفيما يتعلق مبوضوع   - ١٢
منـع  (ن الدويل   والضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القان      

، فرغـت  )"الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة  
). نظر الفصل اخلامسا(اللجنة من القراءة الثانية للموضوع   

 من نظامها األساسي، أن     ٢٣وقررت اللجنة، وفقاً للمادة     
توصي اجلمعية العامة بأن تضع اتفاقية استناداً إىل مشاريع         
  املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن          

  .أنشطة خطرة
التحفظــات علــى "أمــا خبــصوص موضــوع   - ١٣

جلزء الثاين من التقرير    ، فقد نظرت اللجنة يف ا     "املعاهدات
للمقرر اخلاص اليت مل تنظر فيهـا يف الـدورة           )٣(اخلامس

 A/CN.4/518(السابقة، كما نظرت يف تقريره الـسادس        
بادئ توجيهية ممشروع  ١٢واعتمدت اللجنة ). Add.1-3و

وأحالت . تتناول صياغة التحفظات واإلعالنات التفسريية    
روع مبادئ توجيهية    مش ١٣اللجنة أيضاً إىل جلنة الصياغة      

تتناول شكل التحفظـات واإلعالنات التفسريية وتبليغها      
  ).انظـر الفصل السادس(

، "احلمايـة الدبلوماسـية   "وفيما يتعلق مبوضوع      - ١٤
 ثالث من التقرير األول للمقـرر     لنظرت اللجنة يف اجلزء ا    

                                                        
 ، الوثيقـة  )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠حولية   )٣(

A/CN.4/508 وAdd.1-4.  

ليت تتناول مسأليت استمرار اجلنـسية وقابليـة         ا )٤(اخلاص
لة واليت مل تنظر فيها يف العام املاضي، ويف         املطالبات لإلحا 

الذي يتناول مسألة اسـتنفاد      (A/CN.4/514)تقريره الثاين   
وأحالت اللجنة إىل جلنة الـصياغة      . سبل االنتصاف احمللية  

 اليت تتناول مسائل اسـتمرار      ١١ و ١٠ و ٩اد  ومشاريع امل 
اجلنسية وقابلية املطالبات لإلحالة واستنفاد سبل االنتصاف       

وأنشأت اللجنة أيضاً مشاورات غري رمسية مفتوحة       . حملليةا
للنظر فـي مسألة استمرار اجلنسية وقابليـة املطالبـات         

  ).انظر الفصل السابع(لإلحالة 
، "االنفرادية للدول  األفعال"أما خبصوص موضوع      - ١٥

فقد حبثـت اللجنـة التقريـر الرابـع للمقـرر اخلـاص             
(A/CN.4/519) .  أ(ص مشروعي مادتني    واقترح املقرر اخلا (

.  بشأن القواعد املتصلة بتفسري األفعـال االنفراديـة        )ب(و
واستمعت اللجنة إىل التقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل         

 ثيدينيو، وأيدت - يغيس راملعين باملوضوع، السيد فيكتور رود
االقتراح القاضي مبطالبة الدول مبعلومات إضافية عن ممارسة        

  ).انظر الفصل الثامن(باألفعال االنفرادية الدول فيما يتعلق 
وواصلت اللجنـة التبـادل التقليدي للمعلومات       - ١٦

مع حمكمة العدل الدوليـة، واملنظمـة االستشارية القانونية 
 واللجنــة القانونيـة للبلـدان       ، األفريقيـة - اآلسيوية  

األمريكية، وجلنـة املستشارين القانونيني املخصصة املعنية      
انظر الفـصل   (ون الدويل العام والتابعة جمللس أوروبا       بالقان

  ).التاسع، الفرع جيم
وُعقدت حلقة دراسية تدريبية نظمها مكتب األمم   - ١٧

 مـشاركاً مـن خمتلـف     ٢٤املتحدة يف جنيف وضـمت      
وألقى بعض أعضـاء اللجنة حماضرات يف احللقة        اجلنسيات
  ).انظر الفصل التاسع، الفرع هاء(الدراسية 

قررت اللجنـة أن تعقـد دورهتـا املقبلة فـي و  - ١٨
مكتب األمم املتحدة فـي جنيـف، على جـزأين، األول        

يونيـه والثانـي مـن / حزيران٧أبريل إىل / نيسان٢٩من 
  .٢٠٠٢أغسطس / آب١٦يوليه إىل / متوز٢٢

  

                                                        
  .Add.1و A/CN.4/506 الوثيقة ،املرجع نفسه )٤(
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  لفصل الثالثا

  سائل حمددة ستكون املالحظات اليت ُتبدى بشأهنا ذاتم
سبة للجنةمهية خاصة بالنأ

 ٥٥/١٥٢ من قرار اجلمعية العامـة   ١٤مالً بالفقرة   ع  - ١٩
اللجنة أن تشري   ، تود   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  

أدناه، فيما يتعلق بكل موضوع من املواضيع، إىل مـسائل          
اآلراء اليت تبديها احلكومات بشأهنا، إما يف        حمددة ستكون 

ة خاصـة يف تقـدمي   اللجنة السادسة وإما خطياً، ذات أمهي   
  .توجيه فعال للجنة يف أعماهلا املقبلة

   التحفظات على املعاهدات- لف أ

   اإلعالنات التفسريية املشروطة - ١
قررت اللجنة يف دورهتا التاسـعة واألربعـني أن           - ٢٠

ا بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات      هُتَضمَِّن أعمالَ 
 احلاديـة   ويف دورهتـا  . )٥(دراسةَ اإلعالنـات التفـسريية    

" البـسيطة "واخلمسني، ميزت بني اإلعالنات التفـسريية       
واإلعالنات التفسريية املشروطة، اليت يرد تعريفها يف املبدأ        

وتالحظ اللجنة، مـع    . )٦(]٤- ٢- ١[١- ٢- ١التوجيهي  
النات التفسريية املشروطة ختضع، عتقدمها يف أعماهلا، أن اإل

لنظام القانوين  مع تعديلها حسبما تقتضيه األحوال، لنفس ا      
وإذا تأكد هذا التماثل فيما . ختضع لـه التحفظات ذاهتا  الذي  

يتعلق باآلثار املترتبة على التحفظـات مـن ناحيـة وعلـى            
اإلعالنات التفسريية املشروطة من ناحية أخرى، فستنظر اللجنة 
يف عدم تضمني مشروع دليل املمارسة الذي تضعه مـشاريَع          

  . املشروطةاً باإلعالنات التفسرييةمبادئ توجيهية تتعلق حتديد
وستتلقى اللجنة باهتمام خاص مالحظات الـدول يف         -٢١

هذا الصدد، كما ستتلقى مع االمتنان كافة املعلومات اليت ميكن          
نظمات الدوليـة   ملإبالغها هبا عن املمارسة اليت تتبعها الدول وا       

  .فيما يتعلق بإصدار اإلعالنات التفسريية املشروطة وآثارها

   إبداء التحفظات املتأخرة - ٢
فيما يتعلق مبشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدت          -٢٢

، تـود اللجنـة أن   )انظر الفصل السادس (خالل الدورة احلالية    
                                                        

، ١٠٠، ص   )اجلزء الثاين  ( اجمللد الثاين  ،١٩٩٧حولية   )٥(
  .١١٥-١١٣الفقرات 

  .٢٠٠، ص)اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٩ولية ح )٦(

 أتتلقى بوجه أخص مالحظات من جانب احلكومات على املبد        
  .)٧("إبداء التحفظات املتأخرة" املعنون ١-٣-٢التوجيهي 

 املبدأ التوجيهي على حنو ُيفهم منه أن وقد صيغ هذا  - ٢٣
هذه املمارسة، اليت ال تتقيد بتعريف التحفظات ذاته الوارد يف 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات  ٢من املادة   ) د(١الفقرة  
") ١٩٦٩تفاقية فيينـا لعـام      ا"املشار إليها فيما يلي باسم      (

 تظل ممارسة  ينبغي أن،)٨(١- ١واملستنسخ يف املبدأ التوجيهي 
استثنائية يف ضوء املمارسة اليت تتبعها اجلهات الوديعة، وبوجه 

ومع ذلك، يرى بعض    . )٩(خاص، األمني العام لألمم املتحدة    
أعضاء اللجنة أن إدراج هذه املمارسة يف الدليل قد يـشجع           

وتود اللجنة . مربر لـه على إبداء حتفظات متأخرة بشكل ال
  .هذه املسألةتلقي آراء احلكومات بشأن 

وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي ذاته، تود اللجنة   - ٢٤
تلقي آراء الدول بشأن مـدى مالءمـة اسـتخدام عبـارة            

 من اتفاقية فيينا لعام ٢٠، ال باملعىن الوارد يف املادة "االعتراض"
والذي يفيد باعتراض الدولة على مضمون حتفظ ما،         ،١٩٦٩

  .)١٠(لى إبداء حتفظ متأخروإمنا مبا يفيد االعتراض ع

   دور الوديع - ٣
أفرد املقرر اخلـاص املعـين بالتحفظـات علـى          - ٢٥

" وظائف الوديع"املعاهدات جزءاً من تقريره السادس عنوانه 
 واقتـرح أن  . لدور الوديع فيما يتعلق بإبالغ التحفظـات      

 من اتفاقية فيينـا لعـام       ٧٨ و ٧٧ُتستنسخ أحكام املادتني    
ارسة، بتكييف هذه األحكام مع احلالة       يف دليل املم   ١٩٦٩

                                                        
ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظـاً          " )٧(

ى االرتباط هبذه املعاهدة، إال إذا على معاهدة بعد أن تعرب عن موافقتها عل   
 األطراف املتعاقـدة    نكان إبداء حتفظ متأخر ال يثري اعتراض أي طرف م         

  ".األخرى، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك
  .٢٠١، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٨حولية  )٨(
انظر املذكرة الشفوية املوجهة من املستشار القـانوين         )٩(

 Treaty Handbook (United Nations) ٢٠٠٠ ،)تعــديل التحفظــات(

publication, Sales No. E.02.V.2), annex 2).  
ن بني احللول البديلة املمكنة اقُترح استخدام تعـبري         م )١٠(

  ".معارضة"أو " رفض"



   ُتبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنةمسائل حمددة ستكون املالحظات اليت
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ومع ذلك ُتطرح مشكلة معرفة ما إذا       . اخلاصة للتحفظات 
كان حيق للوديع رفض إبالغ الدول واملنظمـات الدوليـة          
بتحفظ غري مقبول إطالقاً، وخاصة عندما يكون إبداء هذا         

  .التحفظ ممنوعاً مبوجب حكم من أحكام املعاهدة
الدول بشأن هذه املـسألة     وتود اللجنة تلقي آراء       - ٢٦

  .قبل اعتماد مشروع مبدأ توجيهي يف هذا الصدد

   احلماية الدبلوماسية- اء ب
ترحب اللجنة بتقدمي تعليقات حول ما ميكن وضعه   - ٢٧

 الشروط كمن استثناءات لقاعدة استمرار اجلنسية، مبا يف ذل
وترحب اللجنة بشكل . اليت تطبق مبوجبها هذه االستثناءات

مي تعليقات حول االستثناءات من القاعدة فيما       خاص بتقد 
يتعلق حباالت تغري اجلنسية الالإرادي الناشئة عن خالفـة          

  .الدول أو عن الزواج أو عن التبين
 وترحب اللجنة أيضاً بتقدمي تعليقات حول املسائل التالية         -٢٨

  :املتعلقة باحلماية الدبلوماسية يف سياق األشخاص االعتباريني

ارس الـدول، عمليـاً، احلمايـة       هل مت   )أ(  
الدبلوماسية نيابـة عـن شـركة إذا كانـت الـشركة            

مؤسسة يف الدولة، بصرف النظـر عـن جنـسية          /مسجلة
مسامهيها؟ أم هل تشترط الدول، إضافة إىل ذلك، أن حتمل        

 الشركة جنسية الدولة احلامية لكي يأغلبية أو أكثرية مسامه
  متارس احلماية الدبلوماسية؟

وز للدولـة أن متـارس احلمايـة        هل جي   )ب(  
الدبلوماسية نيابة عن مسامهني حيملون جنسيتها إذا حلـق         

ضرر من جراء   ) املؤسسة يف دولة أخرى   /املسجلة(بالشركة  
  التأسيس؟/فعل قامت به دولة التسجيل

  ية للدولد األفعال االنفرا- يم ج
ُتوّجه اللجنة النظر إىل استبيان أعده املقرر اخلاص          - ٢٩

وتشجع اللجنة احلكومات على    .  على احلكومات  وسيعمم
  .الرد على هذا االستبيان يف أسرع وقت ممكن
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  لفصل الرابعا

سؤولية الدولم

   مقدمة- لف أ

  اختارت اللجنة، يف دورهتـا األوىل املعقـودة يف          - ٣٠
سؤولية الدول ضمن املواضيع الـيت      م، موضوع   ١٩٤٩عام  

ار اجلمعيـة العامـة     واستجابة لقر . رأت أهنا مناسبة للتقنني   
 الـذي  ١٩٥٣ديسمرب  / كانون األول  ٧املؤرخ  ) ٨- د(٧٩٩

طلبت فيه من اللجنة أن تستهل، يف أقرب وقت تراه مناسباً،        
تقنني مبادئ القانون الدويل املتعلقة مبسؤولية الدول، قررت        

، أن تبـدأ    ١٩٥٥اللجنة، يف دورهتا السابعة املعقودة يف عـام         
غارسيا . ف. ول وعّينت السيد ف   دراسة موضوع مسؤولية الد   

ويف الدورات الست التاليـة،     . آمادور مقرراً خاصاً للموضوع   
، قدم املقرر اخلـاص  ١٩٦١ إىل ١٩٥٦املعقودة يف األعوام من   

ستة تقارير متتالية تتناول، يف جمملها، موضوع املسؤولية عـن          
  .)١١(األضرار اليت تلحق باألشخاص األجانب أو مبمتلكاهتم

 أنشأت اللجنة، يف دورهتا الرابعة عشرة املعقودة        وقد  -٣١
ثلت مهمتها يف إعداد تقرير أويل       مت ، جلنة فرعية  ١٩٦٢يف عام   

  .)١٢(يتضمن مقترحات تتعلق بنطاق الدراسة املقبلة ومنهجها
امسة عشرة املعقودة   خلوقامت اللجنة، يف دورهتا ا      - ٣٢

 ، بعد أن اعتمدت باإلمجاع تقرير اللجنـة       ١٩٦٣يف عام   
  . الفرعية، بتعيني السيد روبرتو آغو مقرراً خاصاً للموضوع

وقد تلقت اللجنة، يف دوراهتا احلادية والعشرين إىل          - ٣٣
 إىل عـام    ١٩٦٩احلادية والثالثني املعقودة يف الفترة من عام        

                                                        
  :رد فيما يلي التقارير الستة املستنسخة للمقرر اخلاصت )١١(

وثيقـة  ، ال ١٧٣ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٥٦ولية  ح: التقرير األول 
A/CN.4/96؛  

، الوثيقـة   ١٠٤ اجمللد الثـاين، ص      ،١٩٥٧ولية  ح: التقرير الثاين 
A/CN.4/106؛  

، الوثيقـة   ٤٧ اجمللد الثـاين، ص      ،١٩٥٨ولية  ح: التقرير الثالث 
A/CN.4/111؛  

، الوثيقـة   ١ اجمللـد الثـاين، ص       ،١٩٥٩ولية  ح: التقرير الرابع 
A/CN.4/119؛  

، الوثيقـة   ٤١لد الثاين، ص     اجمل ،١٩٦٠ولية  ح: التقرير اخلامس 
A/CN.4/125؛  

ـ   ،١٩٦١ولية  ح: التقرير السادس  ، الوثيقـة   ١ين، ص   ا اجمللد الث
A/CN.4/134 وAdd.1.  

، الوثيقـة   ١٨٩ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٦٢ولية  حنظر  ا )١٢(
A/5209، ٤٧ الفقرة.  

وكانت اخلطـة   . )١٣(من املقرر اخلاص   ، مثانية تقارير  ١٩٧٩
 الـسابعة والعـشرين،     العامة اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا     

، بشأن مشاريع املواد املتعلقة مبوضوع      ١٩٧٥املعقودة يف عام    
تتصور هيكل مشاريع املواد علـى النحـو        " مسؤولية الدول "

ثاين لالباب األول ُيعىن مبنشأ املسؤولية الدولية؛ والباب ا       : التايل
ُيعىن مبضمون املسؤولية الدولية وأشكاهلا ودرجاهتا؛ باإلضافة       

اب ثالث حمتمل قد تقرر اللجنة إدراجه وميكن أن ُيعـىن           إىل ب 
  . )١٤(مبسألة تسوية املنازعات وإعمال املسؤولية الدولية

وقد اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، يف           -٣٤
، الباب األول من    ١٩٨٠عقودة يف عام    دورهتا الثانية والثالثني امل   

  .)١٥("سؤولية الدوليةمنشأ امل"مشاريع املواد الذي يتناول 
ونظراً النتخاب روبرتو آغو قاضياً يف حمكمة العدل          - ٣٥

الدولية، فقد عّينت اللجنة، يف دورهتا احلادية والثالثني، وليم         
 وتلقت اللجنة، يف دوراهتـا    . ريفاغن مقرراً خاصاً للموضوع   

                                                        
رد فيما يلي التقارير الثمانيـة املستنـسخة للمقـرر          ت )١٣(

  :اخلاص
، الوثيقـة   ١٢٥ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٦٩ولية  ح: التقرير األول 

A/CN.4/217 وAdd.1، ـ  ،١٩٧١ولية  حو   ،)اجلـزء األول  ( الثـاين    د اجملل
  ؛A/CN.4/217/Add.2، الوثيقة ١٩٣ص 

، الوثيقـة   ١٧٧ اجمللد الثـاين، ص      ،١٩٧٠ولية  ح: التقرير الثاين 
A/CN.4/233؛  

  ،)اجلـزء األول  ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٧١ولية  ح: التقرير الثالث 
  ؛Add.1-3و A/CN.4/246، الوثيقة ١٩٩ ص

، الوثيقـة   ٧١ الثـاين، ص     د اجملل ،١٩٧٢ولية  ح: التقرير الرابع 
A/CN.4/264 وAdd.1؛  

  ،)اجلـزء األول  ( اجمللد الثـاين     ،١٩٧٦ولية  ح: التقرير اخلامس 
  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/291، الوثيقة ٣ص 

  ،)األولاجلـزء   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٧٧ولية  ح: التقرير السادس 
  ؛Add.1-3و A/CN.4/302، الوثيقة ٣ص 

  ،)اجلـزء األول  ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٧٨ولية  ح: التقرير السابع 
  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/307، الوثيقة ٣١ص 

، ٣، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٧٩ولية  ح: التقرير الثامن 
اجلـزء  ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٨٠ولية  حو Add.1-4و A/CN.4/318الوثيقة  
  .A/CN.4/318/Add.5-7، الوثيقة ١٣، ص )األول

، الوثيقـة   ٥٩-٥٥لد الثاين، ص     اجمل ،١٩٧٥ولية  ح )١٤(
A/10010/Rev.1، ٥١-٣٨ الفقرات.  

، الفصل الثالث ،  )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٠ولية  ح )١٥(
  .٦٣-٢٦ص 
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الثانية والثالثني إىل الثامنة والثالثني املعقودة يف الفتـرة مـن           
يمـا   ف )١٦(، سبعة تقارير من املقرر اخلاص     ١٩٨٦   إىل ١٩٨٠
  .البابني الثاين والثالث من املوضوعبيتعلق 
وعّينت اللجنة، يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني           - ٣٦

 رويـس   - ، السيد غايتانو أراجنيو     ١٩٨٧املعقودة يف عام    
راً خاصاً، خلفاً للسيد وليم ريفاغن الذي انتهت فترة         رمق

. ١٩٨٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣١  عضويته يف اللجنة يف   
وتلقت اللجنة، يف دوراهتا األربعني إىل الثامنـة واألربعني        

، مثانيــة   ١٩٩٦ إىل   ١٩٨٨املعقـودة يف الفتـرة مـن      
  . )١٧( رويس- تقارير من السيد أراجنيو 

نة، يف دورهتا الثامنة واألربعـني      جوقد فرغت الل    - ٣٧
ىل ملشاريع مـواد    ، من القراءة األو   ١٩٩٦املعقودة يف عام    

                                                        
  :رد فيما يلي التقارير السبعة املستنسخة للمقرر اخلاصت ) ١٦(

، ١٠٧، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٠ولية  ح :التقرير األويل 
  ؛A/CN.4/330الوثيقة 

، ٧٩، ص )اجلزء األول( اجمللد الثاين ،١٩٨١ولية ح: التقرير الثاين
  ؛A/CN.4/344الوثيقة 

، ٣٦، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٢ولية  ح: التقرير الثالث 
  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/354الوثيقة 

، ٥، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٣ولية  ح:  الرابع التقرير
  ؛Add.1و A/CN.4/366يقة ثالو

، ١، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٤ولية  ح: التقرير اخلامس 
  ؛A/CN.4/380الوثيقة 

، ٣، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٥ولية  ح: التقرير السادس 
  ؛A/CN.4/389الوثيقة 

، ١، ص  )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٦ولية  ح: سابعالتقرير ال 
  .Add.1و A/CN.4/397يقة ثالو

  :ترد فيما يلي التقارير الثمانية املستنسخة للمقرر اخلاص ) ١٧(
، ١٥، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٨ولية  ح: لتقرير األويل ا

  ؛Add.1و A/CN.4/416الوثيقة 
، ١، ص   )اجلـزء األول  (لد الثـاين     اجمل ،١٩٨٩ولية  ح: التقرير الثاين 

   ؛Add.1و A/CN.4/425الوثيقة 
، ٧، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩١ولية  ح: التقرير الثالث 

  ؛Add.1و A/CN.4/440الوثيقة 
، ٧، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٢ولية  ح: لتقرير الرابع ا

  ؛Add.1-3و A/CN.4/444الوثيقة 
، ١، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٣لية  وح: لتقرير اخلامس ا

  ؛Add.1-3و A/CN.4/453الوثيقة 
، ٢، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٤ولية  ح: التقرير السادس 

  ؛Add.1-3و A/CN.4/461الوثيقة 
  ،٣ ص  ،)اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٥ولية  ح: التقرير السابع 

  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/469الوثيقة 
  ،)لواجلـزء األ  ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٩٦ولية  ح: التقرير الثامن 

  . Add.1 وA/CN.4/476الوثيقة 

البابني الثاين والثالث املتعلقة مبسؤولية الدول وقررت، وفقاً        
 من نظامهـا األساسـي، أن حتيـل إىل         ٢١ و ١٦للمادتني  

احلكومات، عن طريق األمني العام، مشاريع املـواد الـيت          
 لكـي   ،)١٨(اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القـراءة األوىل       

ها، وأن تطلب إليها تقـدمي      تبدي مالحظاهتا وتعليقاهتا علي   
  هذه املالحظات والتعليقات إىل األمـني العـام يف موعـد          

  .١٩٩٨يناير / كانون الثاين١ال يتجاوز 
ويف الدورة التاسعة واألربعني املعقـودة يف عـام           - ٣٨

عامالً معنياً مبسؤولية الدول     ، أنشأت اللجنة فريقاً   ١٩٩٧
. )١٩(ة ملشاريع املـواد   ملعاجلة املسائل املتعلقة بالقراءة الثاني    

  . وعّينت اللجنة أيضاً السيد جيمس كروفورد مقرراً خاصاً
وقد تلقت اللجنة يف دوراهتا مـن اخلمـسني إىل            - ٣٩

 إىل عام ١٩٩٨الثانية واخلمسني، املعقودة يف الفترة من عام 
ثة تقارير من املقرر اخلاص، الـسيد جـيمس         ، ثال ٢٠٠٠

ر النظر يف مشاريع املواد وتناولت هذه التقاري. )٢٠(كروفورد
ألغراض القراءة الثانية على ضوء التعليقات الـيت أبـدهتا          

التطورات يف ممارسة الـدول واألحكـام        و )٢١(احلكومات
  . القضائية واملؤلفات القانونية

هتـا الثانيـة    روأحاطت اللجنـة علمـاً، يف دو        - ٤٠
واخلمسني، بتقرير جلنة الصياغة عن النص الكامل ملشاريع        

اد اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة بصفة مؤقتـة يف القـراءة     املو

                                                        
الطالع على نصوص مشاريع املواد الـيت اعتمـدهتا         ل )١٨(

 اجمللـد الثـاين     ،١٩٩٦ولية  حاللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل، انظر        
الطـالع  ول. ، الفصل الثالث، الفرع دال    ١٤٢-١٢١، ص   )اجلزء الثاين (

 مع  ٥٣إىل   ٥١ و ٤٨ و ٤٧، و )٣الفقرة   (٤٢على نصوص مشاريع املواد     
  . وما يليها١٤٢ص  ، املرجع نفسهالتعليقات عليها، انظر 

الطالع على املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـالنظر يف         ل )١٩(
مشاريع املواد يف القراءة الثانية، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنة بناء على            

  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٧ولية  حق العامل، انظر    توصية الفري 
  .١٦١، الفقرة ١١٠ ص

  :رد فيما يلي التقارير الثالثة املستنسخة للمقرر اخلاصت )٢٠(
، الوثيقة  )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح: التقرير األول 

A/CN.4/490 وAdd.1-7؛  
، الوثيقة  )اجلزء األول  ( اجمللد الثاين  ،١٩٩٩ولية  ح: التقرير الثاين 

A/CN.4/498 وAdd.1-4؛   
، الوثيقة  )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح: لثالثاالتقرير  

A/CN.4/507 وAdd.1-4.  
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح )٢١(

A/CN.4/488 وAdd.1-3اجلـزء األول  ( اجمللد الثـاين     ،١٩٩٩ولية  حو ؛( ،
 وانظر أيضاً ملخصات املواضـيع الـيت تناولتـها          ؛A/CN.4/492الوثيقة  

 ؛ الفرع جيم  ،A/CN.4/483: قشات يف اللجنة السادسة للجمعية العامة     ااملن
  . الفرع ألف،A/CN.4/504 و؛ الفرع دال،A/CN.4/496و
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(A/CN.4/L.600)الثانية  
وقررت اللجنة أن تستكمل    . )٢٢(

القراءة الثانية ملشاريع املواد يف دورهتا الثالثة واخلمسني يف         
يقـات أخـرى تقـدمها      ل على ضوء أيـة تع     ٢٠٠١عام  

  .احلكومات فيما يتعلق مبشاريع املواد هذه

  يف املوضوع يف الدورة احلالية النظر - اء ب
عرضت على اللجنة، يف دورهتا احلالية، التعليقات         - ٤١

واملالحظات الواردة من احلكومات بشأن مشاريع املواد اليت 
اعتمدهتا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة يف الـدورة الـسابقة          

)A/CN.4/515 وAdd.1-3( ،والتقرير الرابع للمقرر اخلاص ،
وقـد  ). Add.1و A/CN.4/517 (السيد جيمس كروفورد  

تناول التقرير القضايا الرئيسية املتصلة مبشاريع املواد علـى     
وقـد  . ضوء التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات     

 ٢٦٦٧ و ٢٦٦٥نظرت اللجنة يف التقريـر يف جلـساهتا         
 ٢٣ املعقــودة يف ٢٦٧٧ و٢٦٧٥إىل  ٢٦٧٠ و٢٦٦٨و
مـايو  /يـار  أ ١٨ و ١١ إىل   ١أبريـل و  / نيسان ٢٦ و ٢٥و

وتركز النقاش أساساً على القضايا الرئيسية األربع       . ٢٠٠١
اإلخالالت اخلطـرية   : املعلقة املتصلة مبشاريع املواد، وهي    
الفصل الثالـث مـن     (بالتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل      

الفصل الثاين من البـاب     (، والتدابري املضادة    )الباب الثاين 
؛ )الباب الثالث (نازعات  ، وأحكام تسوية امل   )الثاين مكرراً 

  . وشكل مشاريع املواد
وقررت اللجنة أن حتيل مشاريع املواد إىل جلنـة           - ٤٢

   املعقـودتني   ٢٦٧٤ و ٢٦٧٢الصياغـة فـي جلـستيها     
  .٢٠٠١مايو / أيار٨ و٣يف 
 ٤ املعقودة يف ٢٦٧٣ا هكما قررت اللجنة، يف جلست  - ٤٣
: باملوضوع، أن تنشئ فريقني عاملني معنيني       ٢٠٠١مايو  /أيار

فريق عامل مفتوح العضوية ملعاجلة املواضيع الرئيسية املعلقـة         
املتصلة باملوضوع، وفريق عامل آخر للنظر يف التعليقات على         

  .)٢٣(مشاريع املواد
عضوية لواستناداً إىل توصية الفريق العامل املفتوح ا  - ٤٤

املعين بالقضايا الرئيسية املعلقة، اتفقت اللجنة، كاستثناء من 
املمارسة اليت تتبعها منذ وقت طويل يف اعتمـاد مـشاريع       
املواد يف القراءة الثانية، علـى إدراج ملخـص مقتـضب           
للمناقشة املتعلقة بالقضايا األربع وذلك بالنظر إىل أمهيـة         

وترد توصيات الفريـق العامـل      . املوضوع وتعقد القضايا  

                                                        
، الفـصل   )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )٢٢(

  .الرابع، املرفق
عامل املعين بالتعليقـات    الطالع على تكوين الفريق ال    ل )٢٣(

  . أعاله٨ولية الدول، انظر الفقرة ؤعلى مشاريع املواد املتعلقة مبس

الفقرات املفتوح العضوية املعين بالقضايا الرئيسية املعلقة يف        
  .  أدناه٦٧ و٦٠ و٥٥ و٤٩

  ملخص مقتضب للمناقشة بشأن  - ١
  القضايا الرئيسية املعلقة

اإلخالالت اخلطرية بالتزامات جتاه اجملتمع الـدويل         )أ(
الفصل الثالث من الباب الثاين الذي اقترحته       (ككل  
  )٢٤()لصياغة يف الدورة الثانية واخلمسنياجلنة 

ام املتعلقة باإلخالالت   اختلفت اآلراء بشأن األحك     - ٤٥
اخلطرية والواردة يف الفصل الثالث من الباب الثاين حسبما         

  . ورد حبثه يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص
وأعرب بعض األعضاء عن حتبيذهم الستبقاء هذا         - ٤٦

ضفي توازناً أساسياً على النص،     يفهو، يف رأيهم،    . الفصل
اجلنايـات  "مفهوم  وذلك بالنظر إىل قرار عدم اإلشارة إىل        

 الـسابقة،  ١٩الوارد يف املادة " الدولية اليت ترتكبها الدولة   
وبالتايل فإن هذا الفصل يعترب بالغ األمهية بالنسبة للتوازن         

يضاف إىل ذلك أن حذف النص يـشكل        . اإلمجايل للنص 
خطوة إىل الوراء وينتقص من العمل املضطلع به من قبـل           

قادرة على إجياد حلـول     اللجنة ويوحي بأن اللجنة ليست      
  .للقضايا الصعبة واملثرية للجدل

إال أن الكثريين من األعضاء الذين حبذوا استبقاء          - ٤٧
الفصل قد رأوا أن من املمكن حتسينه من خـالل إدخـال          

 أن مفهـوم    وبصفة خاصة، اعتـرب   . تعديالت خمتلفة عليه  
اإلخالالت اخلطرية يتطلب املزيد من التوضـيح؛ ويلـزم         

هوم النتائج املترتبة على اإلخالالت اخلطرية تعريفاً تعريف مف
أدق وتوسيع نطاقه حبيث يوضح، يف مجلة أمور أخرى، حق 
مجيع الدول بأن حتتج مبسؤولية الدولة الناشئة عن إخـالل          

؛ كما يلزم ")دعاوى املصلحة العامة"وهو ما يسمى (خطري 
 حتديد الوقت الذي يستتبع فيه اإلخالل اخلطري تعويـضات        

زجرية أو اتعاظية؛ وبصفة خاصة، ينبغـي حتديـد هـذه           
التعويضات على حنو أوضح بغية متييزها عن التعويـضات         
اجلزائية اليت ليست متاحة مبقتضى القانون الدويل العام يف         
الوقت احلاضر، ويلزم توضيح وبلورة االلتزامات املتعلقـة        

؛ ٤٢ة  من املاد٢بالتعاون وعدم االعتراف الواردة يف الفقرة 
وينبغي أن ُينّص بشكل أوضح على أن هذه العواقب ليست 

  .حصرية وال تستبعد بعضها البعض
وأعرب أعضاء آخرون عن حتبيذهم حلذف الفصل       - ٤٨

فهو ُيعىن بالقواعد األوليـة؛ ولـيس يف        : لألسباب التالية 
                                                        

ولالطالع على تقرير جلنـة     .  أعاله ٢٢نظر احلاشية   ا )٢٤(
  .٢٦٦٢ اجمللد األول، اجللسة ،٢٠٠٠ولية حالصياغة، انظر 
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ن الدويل القائم أساس إلجراء متييز كيفي بني اإلخالالت         والقان
الت العادية، كما أن مثل هذا التمييز لـيس         اخلطرية واإلخال 

مستصوباً من ناحية السياسة العامة، بالنظر إىل تنوع واتساع         
االنتهاكات اليت ميكن أن حتدث؛ كما أن أحكام هذا الفصل          
تشتمل على بعض العناصر املثرية للمشاكل إىل حد بعيد، مثل          
تعريف اإلخالل اخلطـري، ومفهـوم األضـرار اجلـسيمة،          

لتزامات اليت تقع على عاتق مجيع الدول، والتدابري املضادة         واال
وبدالً مـن إدراج فـصل      . اليت ُيسمح جلميع الدول باختاذها    

مستقل، أعرب عن رأي مفاده أنه تفادياً لإلخـالل بتطـوير           
دون "، ينبغي إدراج شرط     "اإلخالالت اخلطرية "القواعد بشأن   

  .آخريف الباب الرابع أو يف موضع "    باإلخالل
وبناء على توصية من الفريـق العامـل املفتـوح         - ٤٩

العضوية، توصلت اللجنة إىل تفاهم على استبقاء الفـصل         
 اليت تتناول مسألة    ٤٢ من املادة    ١ولكن مع حذف الفقرة     

وكجزء من  . التعويضات اليت تعكس مدى جسامة اإلخالل     
هذا التفاهم، يستعاض بفئة القواعد القطعية عن اإلشارات        

ابقة إىل اإلخالل اخلطري بالتزام جتاه اجملتمع الدويل ككل         الس
يعترب ضرورياً حلماية مصاحله األساسية، وهي إشارات تتعلق 
يف معظمها مبسألة االحتجاج كما عربت عنها حمكمة العدل 

ويعترب استخدام  . )٢٥(ة للجر نركة برشلو شالدولية يف قضية    
طاق االلتزامـات   فئة القواعد القطعية مفضالً ألنه ُيعىن بن      

ومن املزايا األخرى هلذا النهج ما . الثانوية ال باالحتجاج هبا
يتمثل يف أن مفهوم القواعد القطعية قد أصبح اآلن مفهوماً          

 ةوال ينبغي للصيغ. ١٩٦٩راسخاً متاماً يف اتفاقية فيينا لعام    
اجلديدة أن ُتعىن حباالت اإلخالل التافهة أو الطفيفة بالقواعد 

وقد . ، بل باإلخالالت اخلطرية هبذه القواعد دون غريها       القطعية
طُلب من جلنة الصياغة أيضاً أن تويل املزيد من النظر يف جوانب            
النتائج املترتبة على اإلخالالت اخلطرية وذلك من أجل تبـسيط     
هذه اجلوانب وجتنب استخدام الصيغ الغامضة على حنو مفرط،         

يث تقتصر على احلـاالت     وتضييق نطاق انطباق هذه النتائج حب     
  .اليت تندرج على حنو مناسب يف نطاق هذا الفصل

الفصل الثاين من الباب الثاين (التدابري املضادة   )ب(
لذي اقترحته جلنة الصياغة يف الدورة امكرراً 

  )٢٦()الثانية واخلمسني

لفت اآلراء أيضاً بـشأن األحكـام املتعلقـة         تاخ  - ٥٠
الفصل الثاين من الباب الثـاين      بالتدابري املضادة الواردة يف     

  .مكرراً حسبما ورد حبثه يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص
                                                        

)٢٥( Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3.  
ولالطالع على تقرير جلنـة     . الهع أ ٢٢نظر احلاشية   ا )٢٦(

  .٢٦٦٢ اجمللد األول، اجللسة ،٢٠٠٠ولية حالصياغة، انظر 

وقد أعرب بعض األعضاء عن حتبيذهم السـتبقاء          - ٥١
ال ميكن إنكار وجود التدابري     : هذا الفصل لألسباب التالية   

دة املعترف هبا كجزء من القانون الدويل، حيـث إن          ااملض
ـ  أكـدت يف قـضية       حمكمة العدل الدولية قـد     شروع م

ن التدابري املضادة، خبالف     أ )٢٧( ناغيماروس - غابتشيكوفو  
ما هو عليه احلال يف الظـروف األخـرى النافيـة لعـدم          
املشروعية، تلعب دوراً حامساً يف إعمال املسؤولية، ذلك ألن 

ذه التدابري هو حث الدولة املرتكبة للفعل غري        هالغرض من   
زامها ال بـالكف عـن الفعـل        املشروع على االمتثال اللت   

فحسب، وإمنا باجلرب أيضاً؛ ويوفر نظام التـدابري املـضادة          
 إطاراً صـارماً    ٥٥ و ٥٣ إىل   ٥٠املنصوص عليه يف املواد     

الختاذ التدابري املضادة من أجل جتنب إساءة اسـتخدامها،         
كما أنه ينص على حدود أوضح من تلك احملددة يف قواعد           

غامضة وغري احملددة الناظمة للتدابري     القانون الدويل العريف ال   
املضادة، وميثل توازناً هشاً ينبغي احلفـاظ علـى هيكلـه           
األساسي، وسيكون من غري املنطقي أو العملي إدراج هذه         

 وذلك بالنظر إىل اختالف غرضـها       ٢٣األحكام يف املادة    
  .ووظيفتها وطول األحكام اليت يراد إضافتها

ن حبذوا استبقاء هذا    واقترح بعض األعضاء الذي     - ٥٢
الفصل إدخال تعديالت خمتلفة رأوا أن من شأهنا أن تقـيم           
توازناً بني احلق يف اختاذ التدابري املضادة وضرورة احلد من          

وتشتمل املقترحات املقدمـة    . إساءة استخدام هذه التدابري   
 وإتاحة ٥٣تعزيز اإلشارة إىل تسوية املنازعات يف املادة  على

ة لتسوية املنازعات فيمـا يتعلـق حبـل         آلية مرنة وسريع  
  .املنازعات اليت تنشأ بشأن التدابري املضادة

وأعرب أعضاء آخرون عن اعتقادهم بأنه ينبغـي          - ٥٣
فهم يرون أن أحكامه    : حذف هذا الفصل لألسباب التالية    

أهنا ال تعكس يف بعض اجلوانب اهلامـة         غري ضرورية كما  
ديه التدابري املضادة؛   حالة القانون أو منطق الدور الذي تؤ      

كما أن نظام التدابري املضادة مبوجب القـانون العـريف مل           
يتطور إال جزئياً، عالوة على أن هذا الفصل ُيعىن بطرائـق        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن . مفهوم غري معّرف تعريفاً واضحاً
: أحكام هذا الفصل تعترب غري مرضية يف عدد من اجلوانب         

املتعددة للتدابري املضادة، وهي تفرض فهي ال تعاجل األغراض 
شروطاً إجرائية صارمة على حنو مفرط، وهي غري متوافقة         

وأشري إىل أن حذف . مع الفقه الدويل والقرارات التحكيمية
 وزيادة  ٢٣هذا الفصل ميكن أن يقترن بتعزيز صيغة املادة         

  .مشوليتها حسبما اقترحته عدة حكومات
لعامة املتعلقة بالفـصل    ومبعزل عن هذه املسألة ا      - ٥٤

الثاين، كانت هناك آراء خمتلفة فيما يتعلق بالتدابري املضادة         
                                                        

)٢٧( Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.  
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اليت تتخذها دول أخرى غري الدولة املضرورة، حسبما تنص 
وأعرب بعض األعضاء عن تأييدهم هلـذا       . ٥٤عليه املادة   

باعتباره حكماً مفيداً وضـرورياً ملعاجلـة مـسألة          احلكم
؛ وباعتباره نتيجة من    ٤١ب املادة   اإلخالالت اخلطرية مبوج  

النتائج الضرورية املترتبة على اإلخالالت اخلطـرية والـيت         
بدوهنا تكون الدول عاجزة عن التعامل مع هذه اإلخالالت         

وهو، . وبوصفه عامالً حامساً بالنسبة لتوازن مشروع املواد      
يف رأي هؤالء األعضاء، ميثل على األقل شكالً مشروعاً من       

طوير التدرجيي للقانون الدويل؛ والواقع أن ممارسة أشكال الت
وأعرب . الدول تؤيد بعض جوانب هذا احلكم على األقل       

أعضاء آخرون عن معارضتهم إلدراج هذا احلكم لألسباب        
 كقانون أو كتطوير    ٥٤إذ ال يوجد أساس للمادة      : التالية

تدرجيي حمتمل للقانون وذلك بسبب اخـتالف املمارسـة         
وى قانونية حمددة يف هذا الشأن؛ كمـا أن         وعدم وجود فت  

 تشوهبا شوائب يف عدة جوانب منها مثالً أهنـا          ٥٤املادة  
تضفي مشروعية سطحية على التحكم بالـدول الـصغرية         

، مما يهدد  "نفّذه بنفسك "وتنشئ نظام جزاءات على طريقة      
نظام األمن الذي يستند إىل ميثاق األمم املتحدة ويـضيف          

الظروف النافية لعدم املشروعية بالنـسبة      ظرفاً جديداً إىل    
اليت ال صلة هلا بالتدابري املضادة      " اجلماعية"للتدابري املضادة   

واقُترح . وقد ميتد يف النهاية ليشمل استخدام القوة" العادية"
  . واالستعاضة عنها بشرط استثناء٥٤حذف املادة 

وبناء على توصية من الفريـق العامـل املفتـوح         - ٥٥
 توصلت اللجنة إىل تفاهم مفاده أنه مـن غـري           العضوية،

املستصوب إدراج كل املواد املتعلقة بالتدابري املضادة أو جزء 
 املخصصة جلانب واحد فقط مـن       ٢٣كبري منها يف املادة     

أن تثقل املادة    فمن شأن مثل هذه احملاولة    . جوانب املسألة 
 بشكل مفرط، بل إهنا ميكن أن جتعـل هـذه املـادة             ٢٣

وكجزء من هذا التفاهم، تظل املادة      . ة على الفهم  مستعصي
ويظـل  .  مدرجة يف الفصل اخلامس من البـاب األول        ٢٣

الفصل املتعلق بالتدابري املضادة مدرجاً يف البـاب الثالـث         
 اليت تتنـاول مـسألة التـدابري    ٥٤ولكن مع حذف املادة  

. املضادة اليت تتخذها دول أخرى غري الدولـة املـضرورة         
 من ذلك شرط استثناء حبيث ال يكون هناك أي ويدرج بدالً

وباإلضـافة إىل   . مساس جبميع املواقف املتعلقة هبذه املسألة     
 اليت تتناول الشروط املتصلة     ٥٣ذلك، يعاد النظر يف املادة      

باللجوء إىل التدابري املضادة، وحيذف التمييز بني التـدابري         
يط هذه املادة   ويتعني تبس . املضادة والتدابري املضادة املؤقتة   

وحتقيق توافقها إىل حد بعيد مع أحكام حمكمة التحكيم يف          
مع حكم حمكمة    و )٢٨(التفاق بشأن اخلدمات اجلوية   اقضية  

                                                        
)٢٨ ( 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. 415.  

ـ العدل الدوليـة فـي قضيـة       - شروع غابتـشيكوفو    م
ظر، حسب االقتضاء، يف    نكما ينبغي إعادة ال   . ناغيماروس

 غري اخلاضعة    املتعلقتني مبسألة االلتزامات   ٥٢ و ٥١املادتني  
  .للتدابري املضادة ومبسألة التناسب

  )الباب الثالث(األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات   )ج(

اشتملت مشاريع املواد اليت اعتمدت يف القـراءة          - ٥٦
. )٢٩(نازعاتاألوىل على باب ثالث يتناول مسألة تسوية امل       

ولقد اختلفت اآلراء فيما يتعلق بأحكام تسوية املنازعـات         
  .لواردة يف ذلك البابا

وقد أعرب بعض األعضاء عـن حتبيـذهم إلدراج           - ٥٧
األحكام العامة املتعلقة بتسوية املنازعات، خصوصاً إذا أرادت 
اللجنة أن توصي بصياغة اتفاقية، وذلك بالنظر إىل ما يتسم          

 أمهية وتعقيد؛ ويتناول النص العديـد مـن         نبه املوضوع م  
 غري املشمولة بقواعد تعاهديـة      مسائل القانون الدويل اهلامة   

معينة؛ وعالوة على ذلك، فإن من شأن إدراج أحكام خاصة       
بتسوية املنازعات أن يعزز قدرة احملاكم واهليئات القـضائية         

كمـا  . على تطوير القانون من خالل ما تصدره من أحكام        
أُعرب عن رأي مفاده أن وجود آلية إلزامية لتسوية املنازعات 

النسبة للتدابري املضادة على األقل بالنظر إىل هو أمر ضروري ب
  .أن هذه التدابري معرضة إلساءة االستخدام

واعترب أعضاء آخرون أن من غري الـضروري إدراج           - ٥٨
فهذه األحكام مـشمولة    . األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات   

عل وبدرجة كافية يف جمموعة متزايدة من أحكام القـانون         فبال
ي اليت تقوم على أساس املبدأ املعرب عنـه يف          الدويل التعاهد 

ويف رأي هؤالء األعـضاء     .  من ميثاق األمم املتحدة    ٣٣املادة  
أنه بالنظر إىل الصلة الوثيقة بني االلتزامات األولية وااللتزامات         
الثانوية املتصلة مبسؤولية الدول وحقيقة أن قانون مـسؤولية         

نون الدويل ككل،   الدول يشكل جزءاً ال يتجزأ من هيكل القا       
فإن وجود نظام خاص لتسوية املنازعات يف إطار مـسؤولية          
الدول ميكن أن يسفر عن تداخل مع اآلليات القائمة لتـسوية           

. املنازعات وأن يفضي إىل تشرذم مثل هذه اآلليات وتكاثرها        
والواقع أن وجود حكم عام فيما يتصل بالتـسوية اإللزاميـة           

لدول قد يلغي القاعدة املنصوص  للمنازعات يف جمال مسؤولية ا    
 من امليثاق، وهي خطوة ال ينبغي توقعها،        ٣٣عليها يف املادة    

  .بل إهنا تعترب غري واقعية حىت اآلن
وأعرب أعضاء آخرون عن اعتقادهم بأن الغياب         - ٥٩

ملنازعات سيكون غري مناسـب     االكلي آللية تتعلق بتسوية     

                                                        
الطالع على نصوص املواد املتعلقة بتسوية املنازعات،       ل )٢٩(

  .١٤٠-١٣٨، ص )اجلزء الثاين(جمللد الثاين ا ،١٩٩٦ولية حانظر 
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زعات مماثـل   واقترحوا إدراج حكم عام بشأن تسوية املنا      
 من امليثاق، حسبما اقترحتـه      ٣٣للحكم الوارد يف املادة     

  .إحدى احلكومات
وبناء على توصية من الفريق العامل املفتوح العضوية،          -٦٠

 توصلت اللجنة إىل تفاهم على أال تدرج األحكام املتعلقة بآلية         
لتسوية املنازعات، على أن تلفت االنتباه إىل اآللية اليت صاغتها          

وسـيلة   ك )٣٠(جنة يف مشاريع املواد املعتمدة يف القراءة األوىل       الل
حمتملة لتسوية املنازعات فيما يتعلق مبسؤولية الدول؛ وعلى أن         
تترك للجمعية العامة مسألة النظر يف شكل األحكـام املتـصلة           

وع األحكام اليت ميكن أن ُتـدرج إذا مـا          نبتسوية املنازعات و  
  .فاقيةقررت اجلمعية العامة صياغة ات

  شكل مشاريع املواد)  د(
وفيما يتعلق مبسألة الشكل الذي ستتخذه مشاريع         - ٦١

املواد يف النهاية والذي سُيقترح على اجلمعية العامة، أُعرب         
عن آراء خمتلفة حول مدى استصواب اخليارات املتاحة للجنة        

وأعرب العديد من   .  من نظامها األساسي   ٢٣ إطار املادة    يف
ييدهم لوضع اتفاقية أو عقد مـؤمتر إلبـرام         األعضاء عن تأ  

إال أن أعضاء آخرين أعربوا عن تفضيلهم للخيـار         . اتفاقية
املتمثل يف أن حتيط اجلمعية العامة علماً بالتقرير أو أن تعتمده 

وأعرب عن رأي آخر مفاده أن توصي اللجنة        . مبوجب قرار 
باعتماد مشاريع املواد يف شكل إعالن حـسبما اقتـرح يف           

رهتا احلادية واخلمسني يف سياق مشاريع املـواد املتعلقـة          دو
  .)٣١(جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول

وقدم أولئك األعضاء الذين يؤيدون اعتماد اتفاقية    - ٦٢
ل يف النص على ثدولية حججاً من بينها أن مهمة اللجنة تتم

قيات؛ القانون، وهو ما ال ميكن فعله إال من خالل وضع اتفا
وأن املمارسة التقليدية للجنة تتمثـل يف اعتمـاد مجيـع           
مشاريعها الرئيسية كاتفاقيات دولية؛ وأن من شأن القيام         
بذلك يف حالة مشاريع املواد قيد البحث أن يكفل مكانتها، 

، باعتبارها ركيزة مـن     ١٩٦٩إىل جانب اتفاقية فيينا لعام      
عالوة على ذلك،   و. الركائز األساسية للقانون الدويل العام    

وبالنظر إىل ما تتسم به مسألة املسؤولية من أمهية، فإن ما           
تنطوي عليه من التزامات وحقوق مميزة يتطلـب اعتمـاد          
جمموعة من القواعد اليت ليس من املمكن تـصورها إال يف           

ومن شأن النص علـى القواعـد       . إطار صك قاطع وملزم   
ضفي على هذه العرفية للقانون الدويل يف شكل معاهدة أن ي

القواعد قدراً إضافياً من اليقني واملوثوقية والقوة امللزمة وأن 

                                                        
  . أعاله١٨نظر احلاشية ا )٣٠(
  ،)اجلـزء الثـاين   (الثـاين     اجمللد ،١٩٩٩ولية  حنظر  ا )٣١(

  .٤٤، الفقرة ١٤ص 

. يعزز بالتايل جماالً من جماالت القانون يتسم بأمهية بالغـة         
وباإلضافة إىل ذلك، فإن من شأن عـدم تـدوين قـانون            
مسؤولية الدول يف شكل معاهدة أن يـسبب اخـتالالً يف           

ن القواعد األولية مدونـة     النظام القانوين الدويل حبيث تكو    
ومن املشكوك فيـه أن     . على حنو أمشل من القواعد الثانوية     

أمـا  ". تدوين عكسي "عدم التصديق ميكن أن يفضي إىل       
إدراج القواعد العرفية يف اتفاقية فال يعين يف حد ذاتـه أن            
هذه القواعد ستفقد مركزها هذا إذا ما ظلت االتفاقية دون 

فاقيات غري املصدق عليهـا تظـل       فالواقع أن االت  . تصديق
وأشري إىل أن مجيع الدول اليت تشارك يف        . تؤدي دوراً هاماً  

مؤمتر دبلوماسي ستكون معنية بصياغة املعاهدة على قـدم         
فلقد مضى أكثر من عقد من الزمن قبل أن يبدأ          . املساواة

سريان االتفاقية املذكورة ومل يصدق عليها حىت اآلن سوى         
لعامل؛ ومل يكن ألي من هاتني احلقيقتني أقل من نصف دول ا

أي تأثري ملموس على حجية هذه االتفاقية كصك يرسـي          
أما القول بأن الدول ستخل بالـضرورة       . قانون املعاهدات 

بتوازن النص فيعين أن الدول تتصرف ضد مصاحلها يف حني 
أن ما حيدث يف الواقع هو أن الدول تتصرف من حيث املبدأ 

أهنا قادرة على إجراء مفاوضات سياسية      تصرفاً مسؤوالً و  
. إلحراز نتائج مرضية حىت يف إطار عملية تـدوين عامـة          

وعالوة على ذلك، فإن مؤمترات التدوين نزعت إىل إدخال         
قدر قليل من التغيريات على النصوص اليت أعدهتا اللجنـة          

  .على أساس توافق اآلراء
ية وأشار أعضاء آخرون ممن يعارضون صياغة اتفاق   - ٦٣

إىل أنه من الصعب النص على العناصر األساسية للقـانون          
الدويل يف إطار اتفاقية؛ فخالفاً حلالة القانون املتعلق حبصانة        
الدول على سبيل املثال، فإن القانون املتعلق مبسؤولية الدول 

ريعات الوطنية؛ وباإلضافة إىل شال يتطلب إعماله يف إطار الت
مصدق عليها تتضمن عناصر    ذلك، فإن وجود اتفاقية غري      

تدوين "هامة من القانون الدويل العريف ميكن أن يفضي إىل          
وسيكون من غري الواضح أيضاً ما قد يترتب على ". عكسي

ذلك من آثار بالنسبة لكل من األطراف وغري األطراف يف          
كما أن إمكانية إبداء التحفظات أو قيام الدول        . االتفاقية

واتفاقية .  يثري املزيد من املخاطر    باعتماد موقف غري متعاون   
 ال تشكل مثاالً دقيقاً يقاس عليه ذلك ألهنا ١٩٦٩فيينا لعام 

ُتعىن إىل حد بعيد مبسائل الشكل يف حـني أن موضـوع            
مسؤولية الدول يشمل جوهر القانون الـدويل ويفتـرض         
مسبقاً وجود خالف أو تنازع بني األطراف املعنية ولـيس          

كما أن عقد . قبيل صياغة املعاهداتجمرد نشاط توافقي من 
اتفاقية ليس أمراً الزماً بالضرورة، ذلك ألن مشاريع املواد         
املعتمدة يف القراءة الثانية ال بد أن تكون مؤثرة متاماً مثلما           
كان النص القائم مؤثراً إذ اسُتشهد به واعُتمد عليه إىل حد 

ئـات  بعيد من ِقَبل حمكمة العدل الدولية وغريها مـن اهلي         
وعالوة على ذلك، فإن عقد مؤمتر للمفوضني قد        . القضائية
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يسفر عن عملية مطولة ال ميكن التنبؤ بنتائجها وميكـن أن          
يثري شكوكاً حول توازن النص الذي مت التوصل إليه بكثري          

  . سنة٤٠من اجلهد والعناء على مدى أكثر من 
عترب بعض األعضاء ممن يؤيدون اعتماد شـكل        او  - ٦٤

املعاهدة أنه بينما قد تكون االتفاقية هي الشكل        غري شكل   
املفضل يف ظل األوضاع املثالية، فإهنا ليست الشكل الواقعي 

وعالوة على  . بالنظر إىل مجيع الصعوبات اليت ستنشأ حتماً      
ذلك، لن يكون من املستصوب أال يتاح للجمعية العامـة          

فمـن  . سوى خيار واحد، فإما اعتماد اتفاقية أو ال شيء        
أن صدور قرار أو إعالن عن اجلمعية ُيعتمد باإلمجاع أن          ش

يكون أكثر فعالية من اتفاقية تعتمد بعد سنوات كثرية من          
. العمل التحضريي وال يصدق عليها إال عدد قليل من الدول

والواقع أنه إذا اعتمدت اجلمعية العامة تقرير اللجنة مبوجب 
تقرير بوصـفه  قرار أو أحاطت به علماً، فسينظر إىل هذا ال    

دراسة ذات حجية للقواعد احلاليـة وملمارسـة الـدول          
وللمذاهب القانونية اليت هتدف إىل توفري إرشادات للدول        
بشأن حقوقها ومسؤولياهتا، مما يسهم يف حتقيق االسـتقرار       

ومن شـأن   . القانوين وإمكانية التنبؤ يف العالقات الدولية     
ؤدي من الناحية   اعتماد مشاريع املواد يف شكل إعالن أن ي       

الفعلية إىل إلقاء العبء على الدول املعارضة لكي تثبت أنه          
وقد لوحظ أن مثل هذه الصكوك الـيت متثـل          . غري ملزم 

تؤثر بالفعل تأثرياً حامساً على العالقـات       " قواعد إرشادية "
الدولية وعلى تصرف الدول حسبما تدل عليه األحكـام         

  . الصادرة عن حمكمة العدل الدولية
وقد أشار أولئك األعضاء الذين يعارضون اعتماد         - ٦٥

صك غري ملزم إىل أن مثل هذا املسار ينتقص مـن أمهيـة             
مسألة مسؤولية الدول يف القانون الدويل كما أنـه يـثري           

إذ ال ميكن أن يكـون لقـرار        . شكوكاً حول قيمة النص   
 نفس القيمة االشتراعية اليت تتسم هبا       ةتعتمده اجلمعية العام  

فهو قد ينحرف عن القصد واهلـدف األصـليني         . هدةاملعا
املتمثلني يف إرساء نظام عام للقواعد القانونية، كما أنه ال          
يتيح أي سبيل ملعاجلة جوانب النقص اليت تشوب القـانون          
العريف الدويل، عالوة على أنه ال يراعي أيضاً البعد التارخيي      

ـ           ذ ملشروع ما برح مدرجاً على جدول أعمال اللجنـة من
وسيكون من غري الواقعي توقع قيام اجلمعية العامة        . البداية

باعتماد النص يف شكل إعالن دون القيـام أوالً بإدخـال           
وليس هنـاك ما   . تعديالت أساسيـة على مشاريع املواد    

يكفل أال تقوم الدول بإدراج إعالنات تفـسريية تلحـق          
ليت وبالتايل فإن اإلعالن ينطوي على نفس املشاكل ا. بالنص

  .تنطوي عليها االتفاقية ولكنه ال يتسم مبا تتسم به من مزايا
وفيما يتعلق بأمهية إدراج عناصر التطوير التدرجيي        - ٦٦

يف مشاريع املواد، يشري أحد اآلراء إىل أن الشكل النـهائي    

 الذي ستتخذه مشاريع املواد يتوقف على مضموهنا؛ فـإذا        
ون، فإن الشكل أدرج عنصر أساسي يتمثل يف النص على قان

املناسب سيتمثل يف صياغة اتفاقية متعددة األطراف، أما إذا     
كانت مشاريع املواد تقتصر على تدوين القواعد القائمـة،         

ويرى أعـضاء   . فلن تكون هناك حاجة إىل صياغة اتفاقية      
آخرون أنه بالنظر حتديداً إىل أن النص يتضمن عناصر تتعلق 

 احلذر وال ينبغي اقتراح     بالتطوير التدرجيي، فسيلزم توخي   
وتدل املمارسة على أن الدول ال حتبذ بصفة . اعتماد اتفاقية 

. عامة إدراج مثل هذه العناصر يف إطار صكوك ملزمة دولياً
إال أن هناك أعضاء آخرين يعترضون على ذلك فيشريون إىل 
أن خمتلف االتفاقيات، مثل اتفاقية قانون البحار واتفاقية فيينا 

القنصلية، تشتمل على جوانب تتعلـق بتـدوين        للعالقات  
وهم يرون أن مـشاريع  . القانون الدويل وتطويره التدرجيي  

املواد، كما يف حالة النصوص السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة،         
. جتمع بني عناصر تتعلق بكل من التدوين والتطوير التدرجيي
م وليس من املمكن دائماً حتديد الفئة اليت ينتمي إليها حك         

معني، وقد ال تكون لذلك أمهية على املـدى الطويـل إذا            
ّينت    . اعترب حكم ما معقوالً ومتوازناً     وباإلضافة إىل ذلك، ُب

. عناصر أساسية من القانون الدويل يف بعض االتفاقيـات        
 الفكرة  ١٩٦٩فعلى سبيل املثال، تتضمن اتفاقية فيينا لعام        

  .األساسية املتمثلة يف القواعد القطعية
وبناء على توصية من الفريـق العامـل املفتـوح         - ٦٧

العضوية، توصلت اللجنة إىل تفاهم على أنه ينبغـي أوالً          
توصية اجلمعية العامة بأن حتيط علماً مبشاريع املواد يف قرار          

وهذا إجراء مماثل لـذلك     . تعتمده وأن ترفق به نص املواد     
خ  املـؤر ٥٥/١٥٣جلمعية، يف قرارها ااإلجراء الذي اتبعته  

، فيما يتـصل بـاملواد      ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢
جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة "املتعلقة مبوضوع 

وينبغي أن تقترح التوصية أيضاً أنـه بـالنظر إىل          ". الدول
األمهية اليت يتسم هبا املوضوع، ينبغي للجمعية أن تنظر بعد          

. ا املوضوعذلك، يف مرحلة ثانية، يف وضع اتفاقية بشأن هذ
وستنشأ يف تلك املرحلة الثانية، بطبيعة احلال، مسألة تسوية  

  ). أعاله٦٠انظر الفقرة (املنازعات 

  تغيري عنوان املوضوع  - ٢
مسؤولية "لقد كان من شواغل اللجنة أن عنوان          - ٦٨

ليس واضحاً مبا فيه الكفاية لتمييز هذا املوضوع عن " الدول
ونظرت . قانون الداخلي وضوع مسؤولية الدول مبوجب ال    م

مسؤولية الدول  "اللجنة يف بدائل خمتلفة هلذا العنوان، مثل        
" املسؤولية الدوليـة للـدول    "، و "مبوجب القانون الدويل  

". املسؤولية الدولية للدول عن األفعال غري املشروعة دولياً"و
ومن املزايا اليت تتسم هبا هذه الصيغة األخرية أهنا تـسهل           

زاً واضحاً عـن       ترمجة النص إىل     اللغات األخرى بتميزه متّي
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الدولية عن األفعال اليت ال حيظرها القانون       " التبعة"مفهوم  
مسؤولية "وقد اتفقت اللجنة يف النهاية على عنوان        . الدويل

دون إضافة صـفة    " الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً     
" دوليةال"جتنباً لتكرار كلمة " املسؤولية"بعد كلمة " الدولية"

وبالنظر إىل أن مشاريع املواد ال تشمل سـوى         . يف العنوان 
األفعال غري املشروعة دولياً وليس أية أفعال أخـرى غـري           
مشروعة، فقد اعترب أنّ من املفضل اسـتبقاء اإلشـارة إىل           

  ".األفعال غري املشروعة"بعد عبارة " دولياً"كلمة 

  واد والتعليقات عليهااعتماد مشاريع امل  - ٣

ــره    - ٦٩ ــصياغة تقري ــة ال ــيس جلن ـــرض رئ ع
)A/CN.4/L.602 وCorr.1  ــز ــد حتــت الرم ــا بع وفيم

A/CN.4/L.602/Rev.1 ( ــسات  ٢٦٨٣ إىل ٢٦٨١يف اجلل
 ٣مـايو و  / أيـار  ٣١ إىل   ٢٩ للجنة، املعقودة يف     ٢٧٠١و

ونظرت اللجنـة يف تقريـر جلنـة        . ٢٠٠١أغسطس  /آب
لـة   واعتمدت اجملموعة الكام   االصياغة يف اجللسات نفسه   

ملشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري          
  .٢٧٠١ و٢٦٨٣املشروعة دولياً يف جلستيها 

 ٢٧٠٩ إىل   ٢٧٠٢واعتمدت اللجنة، يف جلساهتا       - ٧٠
، التعليقات على ٢٠٠١أغسطس / آب٩ إىل ٦املعقودة من  

  .مشاريع املواد السالفة الذكر
سي، مـشاريع   نة، وفقاً لنظامها األسا   جوحتيل الل   - ٧١

  .املواد إىل اجلمعية العامة مع التوصية املبينة أدناه

   توصية اللجنة- يم ج
 ٩ املعقـودة يف     ٢٧٠٩قررت اللجنة يف جلستها       - ٧٢
 مـن نظامهـا     ٢٣، وفقاً للمـادة     ٢٠٠١أغسطس  /آب

األساسي، أن توصي اجلمعية العامة بأن حتيط علماً مبشاريع         
 األفعال غـري املـشروعة   تعلقة مبسؤولية الدول عن   املواد امل 

  .دولياً، يف قرار تعتمده، وأن ترفق مشاريع املواد هبذا القرار
وقررت اللجنة كذلك أن توصي اجلمعية العامـة          - ٧٣

بأن تنظر، يف مرحلة الحقة، نظراً إىل أمهية املوضـوع، يف           
إمكانية الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل للمفوضـني لبحـث          

ولية الدول عن األفعـال غـري       يع املواد املتعلقة مبسؤ   رمشا
ورأت . املشروعة دولياً هبدف إبرام اتفاقية بشأن املوضوع      

اللجنة أنه ميكن للمؤمتر الدويل السالف الـذكر أن يعـاجل     
مسألة تسوية املنازعات إذا ارتئي أنه ينبغي النص على آلية          

  .لتسوية املنازعات فيما يتصل مبشاريع املواد

  خلاص، السيداإلشادة باملقرر ا  - ال د
  جيمس كروفورد

 ٢٧٠٩بعد أن اعتمـدت اللجنـة يف جلـستها            - ٧٤
 نص مـشاريع املـواد      ٢٠٠١أغسطس  / آب ٩املعقودة يف   

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً،         
  :اعتمدت، بالتزكية، القرار التايل

  ،ن جلنة القانون الدويلإ"

ة مبسؤولية الدول عـن    مشاريع املواد املتعلق   تدقد اعتم و
  األفعال غري املشروعة دولياً،

للمقرر اخلاص، السيد جيمس كروفـورد، عـن         عربت  
تقديرها البالغ وهتانيها احلارة ملا قدمه من مسامهة بارزة يف إعـداد            
مشاريع املواد، مبا بذله من جهود ال تكل وما أبداه مـن تفـاٍن يف               

مـشاريع املـواد املتعلقـة      حتقيقه من نتائج يف وضع       العمل، وملا مت  
  ".مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

وأعربت اللجنة أيضاً عن بـالغ تقـديرها للمقـررين            -٧٥
غارثيا أمادور، والسيد   . اخلاصني السابقني، السيد فرانسيسكو ف    

ـ أروبرتو آغو، والسيد فيليم ريفاغن، والسيد غيتـانو           - وراجني
  .رزة يف األعمال املتعلقة باملوضوعرويس، ملسامهتهم البا

مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول       - اء ه
  عن األفعال غري املشروعة دولياً

  نص مشاريع املواد  - ١
فيما يلي نصوص مشاريع املواد الـيت اعتمـدهتا           - ٧٦

  :اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني

  ال عسؤولية الدول عن األفم
  غري املشروعة دولياً

  لباب األولا
  فعل الدولة غري املشروع دولياً

  لفصل األولا
  بادئ عامةم

   غريمسؤولية الدولة عن أفعاهلا  - ١املادة 
  املشروعة دولياً

كل فعل غري مشروع دولياً تقوم به الدولـة يـستتبع             
  .مسؤوليتها الدولية
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  ناصر فعل الدولة غري املشروع دولياًع - ٢ة ملادا
ذا كان التصرف إ ري مشروع دولياًغ رتكب الدولة فعالًت  

  :ملتمثل يف عمل أو إغفالا

  و ينسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل؛  )أ(  

  .ويل على الدولةدرقاً اللتزام خيشكل   )ب(  

  صف فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياًو - ٣ملادة ا
 أمر حيكمـه   صف فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياً      و  

وصوفاً م يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته        وال. القانون الدويل 
  . القانون الداخلييفبأنه مشروع 

  لفصل الثاينا
  سب التصرف إىل الدولةن
  أجهزة الدولة تاصرفت - ٤ملادة ا

عالً فيعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة          - ١  
از هان اجلأكلدولة مبقتضى القانون الدويل، سواء     اصادراً عن هذه    
أية وظائف أخرى، م قضائية أم تنفيذية أم ريعية أميارس وظائف تش

اً كـان امل  تانأكالذي يشغله فـي تنظيم الدولة، وسواء  ركزوأّي
جهاز من أجهـزة    م  ن أجهزة احلكومة املركزية أ    مصفته أنه جهاز    

  .وحدة إقليمية من وحدات الدولة

أو كيان لـه ذلك     يشمل اجلهاز أي شخص     - ٢  
  .اخلي للدولةقانون الدل لاًاملركز وفق

  ليت متارس بعضاألشخاص أو الكيانات  اتاصرفت  - ٥ملادة ا
  اختصاصات السلطة احلكومية

عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل       صادراً يعترب فعالً   
خص أو كيان ال يشكل جهازاً من أجهزة الدولة مبقتضى شتصرف 

ارسة بعـض   مم قانون تلك الدولة صالحية      ـهولكن خيول  ٤ملادة  ا
لـشخص أو   ان يكـون    أشرط  بتصاصات السلطة احلكومية،    اخ

  .ةيند تصرف هبذه الصفة يف احلالة املعقالكيان 

  ولةدلات تصرف  حتعوضاألجهزة اليت ت تاصرفت  - ٦ملادة ا
  ن قبل دولة أخرىم

عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل       صادراً يعترب فعالً   
خرى ألة  ن قبل دو  مولة  الده   هذ ع حتت تصرف  ضويتصرف جهاز   

صرف ممارسة لبعض اختصاصات الـسلطة      يتإذا كان هذا اجلهاز     
  .ضع اجلهاز حتت تصرفهايواحلكومية للدولة اليت 

  أو خمالفة التعليمات ود السلطةحداوز جت  - ٧ملادة ا
عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل       صادراً يعترب فعالً   
ممارسة صالحية  ولخمخص أو كيان شجهاز من أجهزهتا أو  تصرُف

ذا كان اجلهاز أو الشخص أو إبعض اختصاصات السلطة احلكومية 
حىت ولو جتاوز حـدود سـلطته أو        ،  ذه الصفة هبالكيان يتصرف   
  .خالف التعليمات

على  ناءبت اليت يتم القيام هبا      التصرفا  - ٨املادة 
  توجيهات الدولة أو حتت رقابتها

لـدويل  قانون ا لعن الدولة مبقتضى ا    صادراً يعترب فعالً   
 موعةجمذا كان الشخص أو     إموعة أشخاص   جمشخص أو    تصرُف

 الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو        يفتصرفون  ياألشخاص  
  .نها أو حتت رقابتها لدى القيام بذلك التصرفمت ابتوجيه

   غياب السلطاتيفت اليت يتم القيام هبا التصرفا  - ٩ملادة ا
  مها مبهااأو يف حالة عدم قيامه الرمسية

عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل       صادراً يعترب فعالً   
موعة جمشخاص إذا كان الشخص أو      أموعة  جمتصرف شخص أو    

يف الواقع بعض اختصاصات السلطة احلكومية      ن  ارسوميألشخاص  ا
يف غياب السلطات الرمسية أو يف حالة عدم قيامهـا مبهامهـا ويف          

  .تممارسة تلك االختصاصاي تدعتسظروف 

  حلركات التمردية أو غري التمرديةات اصرفت  - ١٠ادة ملا
عن الدولة مبقتـضى القـانون       صادراً يعترب فعالً   -١  

  .الدويل تصرف أي حركة متردية تصبح هي احلكومة اجلديدة لتلك الدولة

عن الدولة اجلديدة مبقتضى     صادراً يعترب فعالً   - ٢  
ة تـنجح يف    رديالقانون الدويل تصرف أي حركة متردية أو غري مت        

إقامة دولة جديدة يف جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبـل            
  .قيام احلركة أو يف أراض ختضع إلدارهتا

ي تصرف  أْسب  َنليس يف هذه املادة ما ميس         - ٣  
 فعالً صادراً عن الدولـة إىل هـذه         ٩إىل   ٤يعترب مبوجب املواد    

  .نيةعهما تكن صلة ذلك التصرف بتصرف احلركة املماألخرية، 
  اتعتربه ولدولةاا عترف هبتيت الت التصرفا  - ١١ملادة ا

  عنهاة ادرص
سب إىل الدولـة مبوجـب املـواد        ن يُ اللذي  اتصرف  ال  

لدولـة مبقتـضى    اذه  هعن   صادراً عترب مع ذلك فعالً   يلسابقـة  ا
لتصرف واعتربته  اذه الدولة بذلك    هالقانون الدويل إذا اعترفت     

  .واالعتبار عنها وبقدر هذا االعتراف صادراً

  لفصل الثالثا
  رق التزام دويلخ

   وقوع خرق اللتزام دويل- ١٢املادة 

خترق الدولة التزاماً دولياً مىت كان الفعل الصادر عنها           
غري مطابق ملا يتطلبه منها هذا االلتزام، بغض النظر عـن منـشأ             

  .االلتزام أو طابعه
  وجوب أن يكون االلتزام الدويل نافذاً  - ١٣ملادة ا

  الدولة ءإزا
ال يشكل فعل الدولة خرقاً اللتزام دويل ما مل يكن هذا             

  .االلتزام واقعاً على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل
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   االمتداد الزمين خلرق االلتزام الدويل- ١٤ملادة ا

يقع خرق الدولة اللتزام دويل بفعل ليس لـه   - ١  
  .ارهطابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حىت لو استمرت آث

ميتد خرق الدولة اللتزام دويل بفعل ذي طـابع           -٢  
  .استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غري مطابق لاللتزام الدويل

يقع خرق اللتزام دويل يتطلب من الدولة أن          - ٣  
متنع حدثاً معيناً عند وقوع هذا احلدث، وميتد اخلرق طوال فترة           

  .لتزامالك ااستمرار احلدث وبقائه غري مطابق لذل

   اخلرق بارتكاب فعل مركب- ١٥ملادة ا

يقع خرق الدولة اللتزام دويل مـن خـالل           - ١  
سلسلة أعمال أو إغفاالت حمددة يف جمموعها بأهنا غري مشروعة،          
وقت وقوع العمل أو اإلغفال الذي يكون، إذا أُخذ مع األعمال           

  .أو اإلغفاالت األخرى، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

 مثل هذه احلالة، ميتد اخلرق طوال كامل        يفو  - ٢  
الفترة اليت تبدأ مع وقوع أول األعمال أو اإلغفاالت اليت تشكل           
السلسلة، ويستمر طاملا تكررت هـذه األعمال أو اإلغفـاالت         

  .وبقيت غري مطابقة لاللتزام الدويل

  لفصل الرابعا
  بفعل دولة أخرى سؤولية الدولة فيما يتصلم

  لعون أو املساعدة الرتكاب فعلاتقدمي   - ١٦املادة 
  غري مشروع دولياً

تكون الدولة اليت تعاون أو تساعد دولة أخرى علـى            
ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه األخرية مسؤولة          

  :عن ذلك دولياً إذا

علت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف       ف  )أ(  
  و احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛

ذا الفعل غري مشروع دولياً لو ارتكبته    هكان    )ب(  
  .تلك الدولة

  التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب فعل  - ١٧ملادة ا
  غري مشروع دولياً

تكون الدولة اليت تقوم بتوجيه دولة أخرى ومبمارسـة           
السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه           

  :ادولياً إذاألخرية مسؤولة عن ذلك الفعل 

فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف         )أ(  
  احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛ و

كان هذا الفعل غري مشروع دولياً لو ارتكبته       )ب(  
  .تلك الدولة

   إكراه دولة أخرى- ١٨ملادة ا

تكون الدولة اليت ُتكره دولة أخرى على ارتكاب فعل           
  :مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا

من شأن الفعل، لوال اإلكراه، أن يكون        كان  )أ(  
فعالً غري مشروع دولياً صادراً عن الدولة اليت مـورس عليهـا            

  اإلكراه؛ و

كانت الدولة اليت متارس اإلكراه تفعل ذلك         )ب(  
  .وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل

   أثر هذا الفصل- ١٩ملادة ا
وجب ليت تقع، مبال ُيخل هذا الفصل باملسؤولية الدولية ا  

أحكام أخرى من هذه املواد، على الدولة اليت ترتكب الفعل املعين  
  .أو على أي دولة أخرى

  لفصل اخلامسا
  لظروف النافية لعدم املشروعيةا

  ملوافقةا - ٢٠ملادة ا
لدولة حبسب األصول على ارتكاب دولة      اؤدي موافقة   ت

ة لل إزاء الدوأخرى فعالً معيناً إىل انتفاء عدم مشروعية ذلك الفع     
  .دود تلك املوافقةحاملوافقة ما دام ذلك الفعل يف 

  لدفاع عن النفسا - ٢١ملادة ا
ذا هتنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولة إذا كان      

لفعل يشكل تدبرياً مشروعاً للدفاع عن النفس اُتخذ طبقاً مليثاق          ا
  .األمم املتحدة

  بفعلالتدابري املضادة فيما يتصل   - ٢٢ ادةامل
  دولياً غري مشروع

تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولـة الـذي ال             
يكون مطابقاً اللتزام دويل جتاه دولة أخرى إذا كان هذا الفعـل            
يشكل تدبرياً مضاداً متخذاً ضد الدولة األخرية وبقدر ما يكـون        

  .كذلك وفقاً ألحكام الفصل الثاين من الباب الثالث

  هرةلقوة القاا - ٢٣ملادة ا
ة عدم املشروعية عن فعل الدولـة       فتنتفي ص   - ١  

لتزام دويل لتلك الدولة إذا كان ذلـك        اللذي ال يكون مطابقاً     ا
الفعل راجعاً لقوة قاهرة، أي حدوث قوة ال سبيل إىل مقاومتها أو    
حدث غري متوقع، خيرجان عن إرادة تلك الدولة، مبا جيعـل أداء            

  . مادياًذلك االلتزام يف هذه الظروف مستحيالً

  : يف احلالتني التاليتني١تنطبق الفقرة  ال  - ٢  
و ألقاهرة تعزى، منفردة    ا  حالة كون القوة   يف  )أ(  

  أوا؛ صرف الدولة اليت تتذرع هبتىل إباالقتران مع عوامل أخرى، 

  .شوء تلك احلالةنإذا حتملت الدولة تبعة   )ب(  
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  الة الشدةح  - ٢٤ ملادةا

 يلذا عن فعل الدولة تنتفي صفة عدم املشروعية  - ١  
تلك الدولة إذا مل تكن لدى الـشخص        لال يكون مطابقاً اللتزام دويل      

الذي قام بالفعل املذكور، وهو يف حالة شدة، وسيلة معقولة أخـرى            
  .إلنقاذ حياته أو حياة األشخاص اآلخرين املوكلة إليه رعايتهم

  : يف احلالتني التاليتني١ال تنطبق الفقرة   - ٢  

عزالة الشدة اح يف  )أ(   و باالقتران أ منفردة ىليت ُت
  أوا؛ تذرع هب تصرف الدولة اليتتإىل  مع عوامل أخرى

ؤدي الفعـل املعـين إىل      ي حالة ترجيح أن     يف  )ب(  
  .حدوث خطر مماثل أو أكرب

  لضرورةا  - ٢٥ ملادةا
لضرورة كمربر لنفي   باال جيوز لدولة أن حتتج        - ١  

ة إال  للتزام دويل لتلك الدو   الق  عدم املشروعية عن فعل غري مطاب     
  :يف احلالتني التاليتني

 بيل الوحيـد سذا الفعل هو اله حالة كون   يف  )أ(  
ذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك         همام  أ

  و يتهددها؛

ذا الفعل ال يؤثر تأثرياً جسيماً ه حالة كون يف  )ب(  
زام قائماً على مصلحة أساسيـة للدولـة أو للدول اليت كان االلت

  .لمجتمع الدويل ككللجتاهها، أو 

 جيوز يف أية حال أن حتتج دولة بالـضرورة     ال  - ٢  
  :مربر لنفي عدم املشروعيةك

إذا كان االلتزام الدويل املعين ينفي إمكانيـة          )أ(  
  أو االحتجاج بالضرورة؛

إذا كانت الدولة قد أسهمت يف حدوث حالة          )ب(  
  .الضرورة

   للقواعد اآلمرة االمتثال - ٢٦ملادة ا
هذا الفصل ما ينفي صفة عدم املشروعية عن أي  ليس يف  

فعل من أفعال الدولة ال يكون متفقاً مع التزام ناشئ مبقتضى قاعدة 
  .آمرة من قواعد القانون الدويل العام

  واقب االحتجاج بظرف ينفي عدم املشروعيةع  - ٢٧ملادة ا
ـ وجـب   مباالحتجاج بظرف ينفي عدم املشروعية         ذا ه

  :مبا يلي الفصل ال خيل

التقيد بااللتزام املعين إذا مل يعد الظرف النايف          )أ(  
  لعدم املشروعية قائماً وبقدر ما ال يعود قائماً؛

مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب         )ب(  
  .فيها ذلك الفعل

  لباب الثاينا

  مضمون املسؤولية الدولية للدولة

  الفصل األول

  بادئ عامةم

  عل غري املشروع دولياًفالنتائج القانونية لل  - ٢٨ة املاد

تنطوي املسؤولية الدوليـة للدولـة التــي تترتـب          
علـى فعل غري مشـروع دوليـاً طبقاً ألحكام البــاب األول       

  .على النتائج القانونية املبينة يف هذا الباب

   استمرار واجب الوفاء - ٢٩ملادة ا

 غري مشروع دولياً مبوجب هذا      ال متس النتائج القانونية لفعل      
  .تمرار واجب الدولة املسؤولة بالوفاء بااللتزام الذي ُخرقسالباب با

   الكف وعدم التكرار - ٣٠ملادة ا
على الدولة املسؤولة عن الفعل غري املـشروع دوليـاً            
  :التزام بأن

  تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  )أ(  

مة بعـدم   تقدم التأكيدات والضمانات املالئ     )ب(  
  .التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك

   اجلرب - ٣١ملادة ا
على الدولة املسؤولة التـزام جبـرب كامـل           - ١  

  .اخلسارة النامجة عن الفعل غري املشروع دولياً

تشمل اخلسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو          - ٢  
  .معنوياً، ينجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة

  عدم جواز االحتجاج بالقانون الداخلي  - ٣٢ملادة ا
 جيوز للدولة املسؤولة أن حتتج بأحكام قانوهنا الداخلي ال  

  .كمربر لعدم االمتثال اللتزاماهتا مبوجب هذا الباب

  طاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا البابن  - ٣٣ملادة ا
جيوز أن تكون االلتزامات اليت تقـع علـى           - ١  

ـ   الدولة املسؤو  ى أو رلة واملبينة يف هذا الباب واجبة جتاه دولة أخ
عدة دول، أو اجملتمع الدويل ككل، تبعاً، بوجه خـاص، لطبيعـة            

  .االلتزام الدويل ومضمونه وتبعاً للظروف اليت وقع فيها اخلرق

ال خيل هذا الباب بأي حـق ينـشأ نتيجـة             - ٢  
كيان للمسؤولية الدولية لدولة وقد يترتب مباشرةً ألي شخص أو 

  .آخر غري الدولة
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  لفصل الثاينا

  رةارب اخلسج

   أشكال اجلرب - ٣٤ملادة ا
يكون اجلرب الكامل للخسارة النامجة عن الفعـل غـري            

املشروع دولياً عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحـداها أو       
  .باجلمع بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل

   الرد - ٣٥ملادة ا
عل غري مشروع دولياً التزام     على الدولة املسؤولة عن ف      

لة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غري         ابالرد، أي إعادة احل   
  :املشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون

  غري مستحيل مادياً؛  )أ(  
غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقـاً مـع           )ب(  

  .املنفعة املتأتية من الرد بدالً من التعويض

   التعويض - ٣٦ ملادةا
مـشروع   على الدولة املسؤولة عن فعل غري       - ١  

دولياً التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، يف حال           
  .عدم إصالح هذا الضرر بالرد

يشمل التعويض أي ضرر يكون قابالً للتقييم         - ٢  
من الناحية املالية، مبا يف ذلك ما فات من الكسب، بقدر ما يكون         

  . مؤكداًهذا الكسب
   الترضية - ٣٧ملادة ا

ة عن فعل غري مـشروع      لعلى الدولة املسؤو    - ١  
دولياً التزام بتقدمي ترضية عن اخلسارة اليت تترتب على هذا الفعل 
  .إذا كان يتعذر إصالح هذه اخلسارة عن طريق الرد أو التعويض

قد تتخذ الترضية شكل إقـرار بـاخلرق، أو           - ٢  
  . رمسي، أو أي شكل آخر مناسبتعبري عن األسف، أو اعتذار

رضية غري متناسـبة مـع      تينبغي أال تكون ال     - ٣  
  .اخلسارة، وال جيوز أن تتخذ شكالً مذالً للدولة املسؤولة

   الفائدة - ٣٨ملادة ا
دفع عند االقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي ت  - ١  

. واجب الدفع يف إطار هذا الفصل من أجل ضمان اجلرب الكامـل           
  .لفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك النتيجةوحيدد سعر ا

بدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كـان        ي  - ٢  
  .جيب فيه دفع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء بالتزام الدفع

   املسامهة يف الضرر - ٣٩ملادة ا
تراعى عند حتديد اجلرب املسامهة يف الضرر النامجة عـن            

مهالـي، مـن جانـب الدولـة   عمـل أو إغفـال، مقصود أو إ 
  . ُيلتمس لـه اجلربناملضرورة أو من جانب أي شخص أو كيا

  لفصل الثالثا

  اإلخالالت اخلطرية بالتزامات مبقتضى 
  القواعد القطعية للقانون الدويل العام

   انطباق هذا الفصل - ٤٠املادة 
يسري هذا الفصل على املسؤولية الدوليـة         - ١  

 من جانب دولة بالتزام ناشئ مبوجـب        املترتبة على إخالل خطري   
  .نون الدويل العاماقاعدة من القواعد القطعية للق

يكون اإلخالل هبذا االلتزام خطرياً إذا كـان          - ٢  
ينطوي على ختلف جسيم أو منهجي من جانب الدولة املسؤولة عن 

  .أداء االلتزام

  نتائج معينة مترتبة على إخالل خطري بالتزام  - ٤١ملادة ا
  ب هذا الفصل مبوج

تتعاون الدول يف سبيل وضع حّد، بالوسائل         - ١  
  . ٤٠ألي إخالل خطري باملعىن املقصود يف املادة  املشروعة،

ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عـن           - ٢  
، وال تقدم أي عون أو      ٤٠إخالل خطري باملعىن املقصود يف املادة       

  .مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع

املادة بالنتائج األخرى املشار إليها ال ختلّ هذه   - ٣  
 من نتائج أخرى على إخالل ينطبق بيف هذا الباب وال مبا قد يترت

  .عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل

  لباب الثالثا

  إعمال املسؤولية الدولية للدولة

  الفصل األول

  الحتجاج مبسؤولية دولةا

   دولة أخرىاحتجاج الدولة املضرورة مبسؤولية  - ٤٢املادة 
حيق للدولة أن حتتج كدولة مضرورة مبـسؤولية دولـة            
  :كان االلتزام الذي خرق واجباً أخرى إذا

  جتاه هذه الدولة مبفردها؛  )أ(  
أو جتاه جمموعة من الدول مبـا فيهـا تلـك             )ب(  

  :الدولة، أو جتاه اجملتمع الدويل ككل، وكان خرق االلتزام

  ميس بوجه خاص تلك الدولة؛ أو  `١`  
ذا طابع يغري جذرياً موقـف مجيـع الـدول            `٢`  

واجباً جتاهها فيما    األخرى اليت يكون االلتزام   
  .يتعلق مبواصلة الوفاء بااللتزام
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   إبالغ الدولة املضرورة لطلبها - ٤٣ملادة ا

تبلغ الدولة املضرورة اليت حتتج مبسؤولية دولة   - ١  
  .أخرى طلبها إىل هذه الدولة

  :رورة أن حتدد بشكل خاصجيوز للدولة املض  - ٢  

 ةالسلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة املسؤول        )أ(  
  لوقف الفعل غري املشروع إذا كان ال يزال مستمراً؛

الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب، وفقـاً          )ب(  
  .ألحكام الباب الثاين
   قبول الطلبات - ٤٤ملادة ا

  :ال جيوز االحتجاج مبسؤولية دولة  

دَّم الطلب وفقاً للقواعـد الواجبـة       إذا مل يق    )أ(  
  التطبيق فيما يتعلق جبنسية الطلبات؛

إذا كان الطلب خيضع لقاعدة استنفاد سـبل          )ب(  
االنتصاف الداخلية وإذا كانت مل ُتستنفد مجيع سبل االنتـصاف          

  .الداخلية املتاحة والفعالة

  قوط احلق فـي االحتجاج باملسؤوليةس  - ٤٥ملادة ا
  :اج مبسؤولية دولةال جيوز االحتج  
إذا تنازلت الدولة املضرورة تنازالً صـحيحاً         )أ(  
  أو عن الطلب؛

إذا اعُترب أن الدولة املضرورة، بسبب تصرفها، قد    )ب(  
  .وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها يف تقدمي الطلب

   تعدد الدول املضرورة - ٤٦ملادة ا

 عندما تتضرر عدة دول من نفس الفعل غري املـشروع           
دولياً، جيوز لكل دولة مضرورة أن حتـتج، بـصورة منفـصلة،            

  .كبت الفعل غري املشروع دولياًتمبسؤولية الدولة اليت ار

   تعدد الدول املسؤولة - ٤٧ملادة ا
عندما تكون هناك عدة دول مـسؤولة عـن          - ١  

نفس الفعل غري املشروع دولياً، ميكن االحتجاج مبسؤولية كـل          
  .فعلدولة فيما يتعلق بذلك ال

  :١الفقرة   - ٢  

ال جتيز ألية دولة مضرورة أن تسترد، بواسطة   )أ(  
   من قيمة الضرر الذي تكبدته؛رالتعويض، أكث

ال ختل بأي حق يف الشكوى ضـد الـدول            )ب(  
  .املسؤولة األخرى

  احتجاج دولة غري مضرورة مبسؤولية دولة أخرى  - ٤٨ملادة ا
 حيق ألي دولة خالف الدولـة املـضرورة أن      - ١  

  :٢حتتج مبسؤولية دولة أخرى وفقاً للفقرة 

ـ      )أ(   اه إذا كان االلتزام الذي خـرق واجبـاً جت
جمموعة من الدول تضم تلك الدولة، وكان الغرض منه هو محاية           

  مصلحة مجاعية للمجموعة؛ أو

إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً جتاه اجملتمع   )ب(  
  .الدويل ككل

أن حتتج مبسؤولية دولة جيوز ألية دولة حيق هلا        - ٢  
  : أن تطلب من الدولة املسؤولة١أخرى مبوجب الفقرة 

ن الفعل غري املشروع دولياً وتقـدمي  عالكف    )أ(  
   و؛٣٠تأكيدات وضمانات بعدم التكرار طبقاً للمادة 

الوفاء بااللتزام باجلرب، طبقاً للمـواد الـسابقة،          )ب(  
  . من االلتزام الذي أخل بهلصاحل الدولة املضرورة أو اجلهات املستفيدة

تنطبـق شـروط احتجاج الدولة املضرورة       - ٣  
 على احتجاج ٤٥ و٤٤ و٤٣ى مبوجب املواد   رمبسؤولية دولة أخ  

  .١الدولة اليت حيق هلا ذلك مبوجب الفقرة 

  لفصل الثاينا

  لتدابري املضادةا
  موضوع التدابري املضادة وحدودها  - ٤٩ملادة ا
ة أن تتخذ تدابري مضادة ال جيوز لدولة مضرور  - ١  

ضد دولة مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً إال من أجل محـل             
  .لة على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الباب الثاينوهذه الد

تقتصر التدابري املضادة على عدم الوفـاء يف          - ٢  
الوقت احلاضر بااللتزامات الدولية للدولة املتخذة للتدابري جتـاه         

  .الدولة املسؤولة

ُتتخذ التدابري املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة        - ٣  
  .نيةعتتيح استئناف الوفاء بااللتزامات امل

  اللتزامات اليت ال تتأثر بالتدابري املضادةا  - ٥٠ملادة ا

  :ال متس التدابري املضادة بااللتزامات التالية  - ١  
االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة   )أ(  

   التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فعالً؛باالمتناع عن

ن اااللتزامات املتعلقة حبماية حقـوق اإلنـس        )ب(  
  األساسية؛

االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنـع         )ج(  
  األعمال االنتقامية؛

االلتزامات األخرى القائمة مبوجب قواعـد        )د(  
  .قطعية من قواعد القانون الدويل العام

 الدولة اليت تتخذ تدابري مضادة مـن        ال تعفى   - ٢  
  :الوفاء بالتزاماهتا
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عات يكـون   زمبوجب أي إجراء لتسوية املنا      )أ(  
  سارياً بينها وبني الدولة املسؤولة؛

فيما يتعلق بصون حرمة املمثلني الدبلوماسيني أو         )ب(  
  .القنصليني أو األماكن أو احملفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية

   التناسب - ٥١دة ملاا
جيب أن تكون التدابري املضادة متناسـبة مـع الـضرر        

عتبار جسامة الفعل غري املـشروع      الاملتكبد، على أن توضع يف ا     
  .دولياً واحلقوق املعنية

  الشروط املتعلقة باللجوء إىل التدابري املضادة  - ٥٢ملادة ا
قبل اختاذ تـدابري مـضادة، تقـوم الدولـة            - ١  

  :ياملضرورة مبا يل
، ٤٣تطلب من الدولة املسؤولة، وفقاً للمادة    )أ(  

  الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الباب الثاين؛
ْخِطر    )ب(   لدولةَ املسؤولة بأي قرار باختاذ تدابري      اُت

  .مضادة، وتعرض عليها التفاوض معها
، جيـوز للدولـة     )ب(١بالرغم من الفقـرة       - ٢  

  .الالزمة حلفظ حقوقهااملضرورة أن تتخذ التدابري املضادة العاجلة 
ال جيوز اختاذ تدابري مضادة، وإذا كانت قـد           - ٣  

  :خري ال مربر لهأاُتخذت وجب تعليقها دون ت
  إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً؛ و  )أ(  
إذا ُعرض الرتاع على حمكمة أو هيئة قضائية          )ب(  

لة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني   .خمّو
 إذا مل تنفذ الدولة املسؤولة ٣ال تنطبق الفقرة   - ٤  

  .إجراءات تسوية الرتاع حبسن نية
  دةا إهناء التدابري املض - ٥٣ملادة ا

تنهى التدابري املضادة حاملا متتثل الدولة املسؤولة اللتزاماهتـا           
  .مبوجب الباب الثاين فيما يتصل بالفعل غري املشروع دولياً

  الفالتدابري املتخذة من جانب دول خ  - ٥٤ملادة ا
  الدولة املضرورة

ال خيل هذا الفصل حبق أي دولة جيوز هلا، مبوجب الفقرة   
تج مبسؤولية دولة أخرى، يف اختاذ تـدابري  ، أن حت ٤٨ من املادة    ١

مشروعة ضد تلك الدولة ضماناً لوقف اخلرق وللجـرب لـصاحل           
  .الدولة املضرورة أو لصاحل املستفيدين من االلتزام الذي خرق

  لباب الرابعا

  أحكام عامة

   مبدأ التخصيص - ٥٥ملادة ا
ال تسري أحكام هذه املواد حيثما تكون وبقدر ما تكون   
تصلة بوجود فعل غري مشروع دوليـاً أو مـضمـون          ملالشروط ا 

املسؤوليـة الدولية للدولة أو إعمال هـذه املـسؤولية منظمـة          
  .مبوجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدويل

   املتعلقة مبسؤولية الدول واليت ال تنظمهاملسائلا  - ٥٦ملادة ا
  هذه املواد

سائل ملتظل قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق حتكم ا  
املتعلقة مبسؤولية الدولة عن الفعل غري املشروع دولياً بقدر ما ال           

  .تكون تلك املسائل منظمة هبذه املواد
  املسؤولية اليت تقع على منظمة دولية  - ٥٧ملادة ا

 ختل هذه املواد بأي مسألة تتعلق مبـسؤولية منظمـة         ال  
دولية أو مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمـة دوليـة مبوجـب         

  .نون الدويلاالق
   املسؤولية الفردية - ٥٨ملادة ا

ال ختل هذه املواد بأية مسألة تتصل باملسؤولية الفرديـة     
  .مبوجب القانون الدويل ألي شخص يعمل نيابة عن الدولة

   ميثاق األمم املتحدة - ٥٩ ملادةا

  .ال ختل هذه املواد بأحكام ميثاق األمم املتحدة  

  عليها نص مشاريع املواد مع التعليقات  - ٢
فيما يلي نص مشاريع املواد مع التعليقات عليهـا     - ٧٧

  .اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني

  سؤولية الدول عن األفعالم
  غري املشروعة دولياً

  عليق عامت

الغرض من هذه املواد هو صوغ القواعد األساسـية           )١(
غري املشروعة   للقانون الدويل املتعلقة مبسؤولية الدول عن أفعاهلا      

وهي تركز  . دولياً وذلك عن طريق التدوين والتطوير التدرجيي      
أي الشروط العامة الـيت     : على القواعد الثانوية ملسؤولية الدول    

 مسؤولة، مبوجب القانون الدويل، عن أفعال تعترب الدولة يف ظلها
أو إغفاالت غري مشروعة، وما يترتب على هـذه األخرية من          

وال حتاول املواد تعريف مـضمون االلتزامـات        . نتائج قانونية 
فهـذه وظيفـة    . الدولية اليت يؤدي خرقها إىل نشوء املسؤولية      

واعـد  القواعد األولية اليت يعين تدوينها إعادة بيان معظـم الق         
  . األساسية للقانون الدويل، العرفية منها والتعاهدية

وقـد رأى روبرتو آغو، الذي كان مـسؤوالً عـن            )٢(
  :املواد وتوجهه، أن املواد ُتبّينيكل األساسي ملشروع وضع اهل

ملبادئ اليت حتكم مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً،      ا
مهمة حتديد القواعد اليت تضع على      مع التمييز بدقة بني هذه املهمة و      

 فتحديد... الدول التزامات قد يؤدي انتهاكها إىل نشوء مسؤولية         
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د ومضمون االلتزام الذي تفرضه شيء، وحتديد ما        عاعدة من القوا  ق
إذا كـان ذلك االلتزام قد انُتهك وما ينبغي أن تكون عليه عواقب            

  .)٣٢(االنتهاك شيء آخر

اعدة أولية تنشئ التزاماً علـى      وبافتراض أنه توجد ق     )٣(
إحدى الدول مبوجب القانون الدويل وبأنه أُثريت مسألة معرفة         

د تقيدت بااللتزام، ينشأ عدد من القضايا       قما إذا كانت الدولة     
  : وهذه القضايا تشمل ما يلي. األخرى ذات الطابع العام

دور القانون الدويل، بوصفه متميزاً عن القانون         )أ(  
  لدولة املعنية، يف وصف السلوك بأنه غري مشروع؛الداخلي ل

حتديد الظروف اليت ينسب فيها السلوك        )ب(  
  اً من أشخاص القانون الدويل؛صإىل الدولة بوصفها شخ

بيان مىت يكون هناك، أو مـىت حـدث           )ج(  
  خرق اللتزام دويل من جانب دولة ما، وألية فترة من الزمن؛

فيها دولة  حتديد الظروف اليت قد تكون        )د(  
ما مسؤولة عن سلوك أقدمت عليه دولة أخرى ويتناىف مع          

  التزام دويل هلذه األخرية؛
ليت ميكن أن تنتفي فيها     احتديد الظروف     ) ه(  

  صفة عدم مشروعية السلوك مبوجب القانون الدويل؛
بيان مضمون مـسؤولية الدولـة، أي         )و(  

الدولـة  العالقات القانونية اجلديدة اليت تنشأ عن ارتكاب        
فعالً غري مشروع دولياً، من حيث وقـف الفعـل غـري            

  املشروع، والتعويض عن أي ضرر أحدثه؛ 
املـسبقة اإلجرائيــة   حتديـد الــشروط   )ز(  

واملضمونية اليت قد يلزم أن تتوفر لكي حتتج الدولة مبسؤولية 
دولة أخرى، والظروف اليت ميكن أن يسقط فيها احلـق يف           

  االحتجاج باملسؤولية؛
وضع الشروط اليت ميكـن أن يـسمح          )ح(  

مبوجبها لدولة ما بأن ترد على خرق التزام دويل عن طريق           
هدف ضمان الوفاء بالتزامات الدولة تاختاذ تدابري مضادة تس

  .املسؤولة مبوجب هذه املواد
  .لك هو نطاق القواعد الثانوية ملسؤولية الدولذ
ق وهناك عدد من املسائل اليت ال تدخل ضمن نطا          )٤(

  :مسؤولية الدول كما تتناوهلا هذه املواد
وكما أشري سابقاً، ليست وظيفة املواد أن   )أ(

اليت تضعها قواعد أولية معينة أو       حتدد مضمون االلتزامات  
كما أن املواد ال تتناول مسألة معرفة ما إذا كانت . تفسريها

                                                        
، الوثيقـة   ٣٠٦ اجمللـد الثـاين، ص       ،١٩٧٠ولية  ح )٣٢(

A/8010/Rev.1، ج(٦٦ الفقرة(.  

هنالك التزامات أولية معينة سارية بالنسبة لدولة من الدول       
ة اليت ستظل هذه االلتزامات سارية فيها، إذ يعود إىل          واملد

ة دذا كانت الدولة طرفاً يف معاهإ قانون املعاهدات حتديد ما
صحيحة، وما إذا كانت املعاهدة سارية بالنسبة لتلك الدولة 

ليها املعاهدة، والكيفية الـيت     ع وماهية األحكام اليت تسري   
مر، مع مراعاة ما ويصح هذا األ. جيب أن تفسر هبا املعاهدة    

أخرى لاللتزامـات   " مصادر"يقتضيه اختالف احلال، على     
ذ املواد وجـود    خوتأ. الدولية، مثل القانون الدويل العريف    

القواعد األولية للقانون الدويل ومضموهنا كما مها يف الوقت 
املناسب وتساعد على حتديد ما إذا مت خرق االلتزامات اليت          

 بيان اآلثار القانونية املترتبـة      ترتبها على كل دولة، وعلى    
   .على الدول األخرى

إن العواقب اليت يتم تناولـها يف نطاق         )ب(
النامجة عن ارتكاب فعل غري مشروع دولياً        املواد هي تلك  

وال حياَول تناول ما يترتب على اخلرق من      . )٣٣(بوصفه هذا 
عواقب تتعلق باستمرار صالحية القاعدة األولية أو أثرهـا         

كحق الدولة املضرورة يف إهناء أو تعليق املعاهـدة         (م  امللز
 من اتفاقية ٦٠بسبب خرق مادي، كما هو موضح يف املادة 

كذلك ال تشمل املواد ما قد ينجم عن        ). ١٩٦٩ لعام   افيين
ردود املنظمات الدولية على السلوك غري املـشروع مـن          

فقد يـتعني علـى املنظمـات       . عواقب مباشرة أو إضافية   
 عند االضطالع بوظائفها، أن تتخذ موقفاً بشأن ما الدولية،

ولكن حـىت   . إذا كانت دولة ما قد انتهكت التزاماً دولياً       
عندما تتخذ موقفاً كهذا، فإن العواقب تكون هي تلك اليت        
حيددها الصك التأسيسي للمنظمة أو اليت تقع ضمن إطـار          

. هذا الصك، وهذه العواقب ال تدخل ضمن نطاق املـواد         
هي، بوجه خاص، حالة اإلجراءات اليت تتخذها األمم وهذه 

املتحدة مبوجب ميثاق األمم املتحدة واليت نـصت عليهـا          
  . ٥٩حتديداً املادة 

ال تتناول هذه املواد سوى املسؤولية عن         )ج(  
وهناك حاالت ميكن فيهـا أن      . السلوك غري املشروع دولياً   

لـسلوك  تترتب على الدول التزامات بالتعويض عن نتائج ا       
الضار غري احملظور، وقد جييزه القـانون الـدويل صـراحة       

 كالتعويض عن املمتلكات اليت تنتزع بوجه حق لألغراض       (
وقد تكون هناك حاالت كذلك تلزم فيها الدولة        ). العامة

بإعادة املياه إىل جماريها سابقاً على إثر نشاط مشروع جرى 
د أن  ومن شأن مقتضيات التعـويض أو االسـتردا       . إجنازه

والتخلف عن دفع التعويض أو . تنطوي على التزامات أولية
                                                        

الفعل غري املـشروع    "غراض املواد، يشمل تعبري     أل )٣٣(
ـ     " دولياً دة أفعـال أو  اإلغفال، وميتد إىل السلوك املؤلـف مـن عـ

انظر الفقـرة   .  دولياً عإغفاالت ترقى يف جمموعها إىل فعل غري مشرو       
  .١من التعليق على املادة ) ١(
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عن إعادة الوضع إىل ما كان عليه هو الذي ُينشئ املسؤولية 
ولذا وألغراض هذه املـواد، تنـشأ       . الدولية للدولة املعنية  

املسؤولية الدولية حصراً عن فعل غري مشروع دولياً خيالف         
  . املوادوهذا ينعكس يف عناوين. القانون الدويل

ال تعىن املواد إال مبسؤولية الدول عـن          )د(  
 السلوك غري املشروع دولياً، وتترك جانباً القضايا املتعلقـة        

مبسؤولية املنظمات الدولية أو الكيانات األخرى غري الدول        
  ).٥٨ و٥٧انظر املادتني (
من ناحية أخرى، فإن هذه املواد تعـىن مبيـدان         و  )٥(

 لـذا فهـي ليسـت مقصورة .مسـؤولية الدول بأسـره
على خرق االلتزامات الثنائيـة فيما بني الدول، مبوجـب         

، وإمنـا تنطبق على الًمعاهدة ثنائية مع دولة أخـرى، مثـ
ميدان االلتزامات الدولية للدول برمته، سواء أكان االلتزام        
جتاه دولة واحدة أم عدة دول، أو جتاه فرد أم جمموعة، أو            

وهي عامة من حيث الطـابع،      . ويل بأسره جتاه اجملتمع الد  
فالدول ُحّرة، مـن    . ولكنها أيضاً ختصيصية إىل حد كبري     

حيث املبدأ، يف أن تنص، لدى وضع قاعدة أو االتفاق على    
االلتزام بقاعدة، على أن خرق هذه القاعدة ال يستتبع سوى 
عواقب معينة وبالتايل يف أن تـستثين القواعـد العاديـة           

  . هذا األمر٥٥ أوضحت املادة وقد. للمسؤولية
وعنوان الباب . وتنقسم هذه املواد إىل أربعة أبواب  )٦(

وهو يتنـاول   ". شروع دولياً فعل الدولة غري امل   "األول هو   
ويتناول . الشروط الالزمة لنشوء املسؤولية الدولية للدولة     

، "مضمون املسؤولية الدولية للدولة   "الباب الثاين، وعنوانه    
نونية بالنسبة للدولة املسؤولة النامجة عن الفعل       العواقب القا 

غري املشروع الذي ارتكبته فيما يتـصل بـالكف واجلـرب           
إعمال املسؤولية الدولية   "وعنوان الباب الثالث هو     . أساساً
، وهو حيدد الدولة أو الدول اليت قد تبدي رد فعل           "للدولة

 يتم على فعل غري مشروع دولياً ويبني الطرائق اليت ميكن أن
هبا ذلك، مبا يف ذلك القيام، يف ظروف معينة، باختاذ تدابري           
مضادة حسب الضرورة لضمان وقف الفعل غري املـشروع        

أما الباب الرابع فيتضمن أحكاماً عامة معينة       . وجرب عواقبه 
  . تنطبق على املواد يف جمملها

  لباب األولا

  عل الدولة غري املشروع دولياًف

روط العامة الالزمة لنـشوء     حيدد الباب األول الش     
فيضع الفصل األول ثالثة مبادئ أساسية      . مسؤولية الدول 

وحيدد الفـصل الثـاين      .للمسؤولية تنبثق منها املواد ككل    
ويـبني  . الشروط اليت ينسب مبوجبها السلوك إىل الدولـة       

الفصل الثالث بشكل عام الشروط اليت يعترب مبوجبها مثل          
ويتنـاول  . ويل للدولة املعنيـة   هذا السلوك خرقاً اللتزام د    

الفصل الرابع حاالت استثنائية معينة قد تكون فيها دولة ما     
مسؤولة عن سلوك لدولة أخرى ال يتفق مع التزام دويل هلذه 

وحيدد الفصل اخلامس الشروط اليت تنفي صفة عدم . األخرية
  . مشروعية سلوك ال يتفق مع االلتزامات الدولية لدولة ما

  لفصل األولا

  مبادئ عامة

  مسؤولية الدولة عن أفعاهلا غري املشروعة دولياً  - ١ملادة ا
ـ كل فعل غري مشروع دولياً تقوم به الدولـة           ستتبع ي

  .مسؤوليتها الدولية

  لتعليقا

 املبدأ األساسي الذي تقوم عليه املواد ١علن املادة ت  )١(
ككل وهو أن خرق الدولـة للقـانون الـدويل يـستتبع            

وميكن أن يتألف الفعل غري املـشروع       . يةمسؤوليتها الدول 
الذي ترتكبه الدولة من فعل واحد أو أكثر أو امتناع واحد  

وتتوقف معرفة ما إذا    . من كليهما معاً   أو أكثر عن فعل أو    
مت ارتكاب فعل غري مشروع دولياً، أوالً، على متطلبـات          
االلتزام الذي يقال إنه قد أُخِّل به، وثانياً، على الـشروط           

. طارية ملثل هذا الفعل، وهي مبينـة يف البـاب األول          اإل
مجيع العالقات القانونيـة    " املسؤولية الدولية "ويشمل تعبري   

اجلديدة اليت تنشأ مبوجب القانون الدويل من جراء الفعـل          
يِّن مضمون هذه . غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة  وُب

  .العالقات القانونية اجلديدة يف الباب الثاين
وقد طّبقت حمكمة العدل الدويل الدائمة املبدأ املبني   )٢(

 لفوسفات يفاففي قضية .  يف عـدد من القضايا  ١يف املادة   
مثالً، أكدت هذه احملكمة أنه عندما ترتكب دولة ما  املغرب

فعالً غري مشروع دولياً ضد دولة أخرى، تنشأ املـسؤولية          
حمكمـة العـدل    وأما  . )٣٤("فوراً بني الدولتني  "الدوليـة  

الدولية، فقد طبقت هذا املبدأ يف عدة مناسبات، منها على          
ـ و ،)٣٥(ناة كورفـو  قسبيل املثال قضية     ـ ضية األ ق شطة ن

                                                        
)٣٤( Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., 

Series A/B, No. 74, p. 10, at p. 28 . ًوانظر أيـضـاS.S. "Wimbledon", 

1923, P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 15, at p. 30; Factory at Chorzów, 

Jurisdiction, Judgment No, 8, 1927, P.C.I.J., Series A,. No. 9, p. 21; and 

ibid., Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29.  
)٣٥( Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 

1949, p. 4, at p. 23.  
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 وقضية ،)٣٦(العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها
وأشارت احملكمة  . )٣٧( ناغيماروس - شروع غابتشيكوفو   م

 بشأن التعويض أيضاً إىل املبدأ الوارد يف رأييها االستشاريني 
املرحلـة  (فسري معاهدات السالم    تبشأن   و )٣٨(عن األضرار 

فاء بالتزام  ورفض ال "واللذين أعلنت فيهما أن      ،)٣٩()الثانية
وقد . )٤٠("منصوص عليه يف معاهدة يستتبع مسؤولية دولية      

أكدت حماكم التحكيم مراراً هذا املبدأ، وذلك، مـثالً، يف          
رعايا اإليطاليني املقيمني يف    طالبـات ال مب لقضايـا املتعلقة ا

 ،)٤٢(شركة ديكسون لعجالت السيارات     وقضية ،)٤١(بريو
ملطالبات ا وقضية ،)٤٣(اكلشركة الدولية ملصايد األمساوقضية 

شركة  قضيةو ،)٤٤(الربيطانية يف املنطقة اإلسبانية من املغرب
وأكدت حمكمة التحكيم، يف قضية     . )٤٥(أرمسترونغ للفلني 

                                                        
)٣٦( Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 142, para. 283 and p. 

149, para. 292.  
)٣٧( Gabčikovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

  .٤٧، الفقرة ٣٨، ص )أعاله
)٣٨( Reparation for Injuries Suffered in the Service of 

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

at p. 184.  
)٣٩( Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, 

Hungary and Romania, Second Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1950, p. 221.  
  .٢٢٨، ص املرجع نفسه )٤٠(
 ١٩٠١كرِّر سبعة من هذه األحكام صدرت يف عام         ُت )٤١(

أحد مبادئ القانون الدويل املسلم هبا عاملياً ينـص علـى أن الدولـة            "أن  
 ,UNRIAA)":مسؤولة عما يرتكبه وكالؤها من انتهاكات لقانون األمـم 

vol. XV, (Sales No. 66.V.3), pp. 399 (Chiessa claim), 401 (Sessarego 

claim), 404 (Sanguinetti claim), 407 (Vercelli claim), 408 (Queirolo 

claim), 409 (Roggero claim), and 411 (Miglia claim)).  
)٤٢( Dickson Car Wheel Company (U.S.A.) v. United 

Mexican States, UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 669, at p. 

678 (1931).  
)٤٣( International Fisheries Company (U.S.A.) v. United 

Mexican States, ibid., p 691, at p. 701 (1931).  
قول احملكّم ماكس هوبر إن أحد املبادئ اليت ال تقبل          ي )٤٤(

فجميـع  . املسؤولية هي النتيجة الطبيعية الضرورية للحقوق     "اجلدل هو أن    
ـ     UNRIAA, vol. II (Sales":ةاحلقوق الدولية تستتبع مـسؤوليـة دوليـ

No. 1949. V. 1), p. 615, at p. 641 (1925).  
ات املتحدة إنه ال    يقول جلنة التوفيق بني إيطاليا والوال     ت )٤٥(

أن تتهرب من املسؤولية الناشئة عن ممارسة عمـل غـري           "ميكن ألية دولة    
 .UNRIAA, vol":مشروع من وجهة نظر املبادئ العامة للقانون الدولـي

XIV (Sales No. 65.V.4), p. 159, at p. 163 (1953).  

أي انتهاك ترتكبه دولة ألي التزام، " أن ،)٤٦("رينبو واريور"
  .)٤٧("مهما كان أصله، يستتبع مسؤولية الدولة

ن  أ)٤٨(اق واسع، سواء قبلطوقد مت التسليم على ن  )٣(
ن صاغتها، بأن أي  أ)٤٩( أو منذ١تقوم اللجنة بصياغة املادة 

سؤولية الدوليـة   فعل غري مشروع ترتكبه الدولة يستتبع امل      
لتايل ينشئ عالقات قانونية دولية جديدة      لتلك الدولة، وبا  

. تضاف إىل العالقات اليت كانت قائمة قبل وقوع الفعـل         
فات مبكرة يف وجهات النظر بشأن صحيح أنه حدثت اختال

تعريف العالقات القانونية اليت ينشئها الفعل غري املـشروع       
فثمة هنج، يرتبط بأنزيلويت، قصر العواقب القانونية       . دولياً
 عن الفعل غري املشروع دولياً على قيام عالقة ثنائية          النامجة

ملزمة بني الدولة املرتكبة للفعل غري املـشروع والدولـة          
املضرورة، يكون فيها التزام الدولة األوىل باجلرب مقابالً حلق         

وهناك رأي آخر،   . يف اشتراط اجلرب  " الذايت"الدولة األخرية   
القانوين نظـام   يرتبط بكلسن، انطلق من فكرة أن النظام        

قسري واعترب اإلذن املمنوح للدولة املضرورة لتطبيق عقوبة        
 قسرية ضد الدولة املسؤولة النتيجة القانونية األولية النامجة       

وطبقاً هلذا الرأي، فإن    . )٥٠(مباشرة عن الفعل غري املشروع    
                                                        

لقضية املتعلقة باخلالف بني نيوزيلندا وفرنسا حـول        ا )٤٦(
 بـني الـدولتني     ١٩٨٦يوليه  / متوز ٩ االتفاقني املربمني يف     قتفسري أو تطبي  

 .Rainbow Warrior, UNRIAA, volواملتصلني باملشاكل الناشئة عن قضية 

XX (Sales No. E/F.93.V.3), p. 215 (1990).  
  .٧٥، الفقرة ٢٥١، ص املرجع نفسه )٤٧(
 D. Anzilotti, Corso di dirittoنظر، على سبيل املثـال، ا ) ٤٨(

internazionale, 4th ed. (Padua CEDAM, 1955) vol. I, p. 385; W. Wengler, 

Völkerrecht (Berlin Springer, 1964) vol. I, p. 499; G. I. Tunkin, Teoria 

mezhdunarodnogo prava (Moscow, Mezhdunarodnye otnoshenia, 1970), 

p. 470, trans. W. E. Buttler, Theory of International Law (London, George 

Allen and Unwin, 1974), p. 415; and E. Jiménez de Aréchaga, 

"International responsibility", Manual of Public International Law, M. 

Sørensen, ed. (London, Macmillan, 1968), p. 533.  
 I. Brownlie, Principles ofنظر، على سـبيل املثـال،  ا ) ٤٩(

Public International Law, 5th ed. (Oxford University Press, 1998), p. 435; 

B. Conforti, Diritto internazionale, 4th ed. (Milan, Editoriale Scientifica, 

1995), p. 332; P. Daillier and A. Pellet, Droit international public (Nguyen 

Quoc Dinh), 6th ed. (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1999), p. 742; P.-M. Dupuy, Droit international public, 4th ed. (Paris, 

Dalloz, 1998), p. 414; and R. Wolfrum, "Internationally wrongful acts", 

Encyclopedia of Public International Law, R. Bernhardt, ed. (Amsterdam, 

North-Holland, 1995), vol. II, p. 1398.  
 ,H. Kelsen, Principles of International Lawنظرا )٥٠(

2nd ed., R. W. Tucker, ed. (New York, Holt, Rinehart and Winston, 

1966), p. 22.  
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العام خيول الدولة املضرورة إبداء رد فعـل         القانون الدويل 
 االلتزام باجلرب معاملة فرعية معترباً إياه       إزاء اجلور، ويعامل  

وسيلة ميكن بواسطتها للدولة املسؤولة أن تتجنب تطبيـق         
ك رأي ثالث، أصبح الرأي السائد، يقول إن        اوهن. اإلكراه

عواقب الفعل غري املشروع دولياً ال ميكن أن تقتصر علـى           
ففي القانون الدويل، كما يف أي . )٥١("اجلزاء"اجلرب أو على 

ام قانوين آخر، ميكن أن ينشئ الفعل غري املشروع أنواعاً    نظ
  . خمتلفة من العالقات القانونية، تبعاً للظروف

لفت اآلراء أيضاً بشأن مسألة معرفة مـا إذا         تواخ  )٤(
كانت العالقات القانونية الناشئة عن حدوث الفعل غـري         
املشروع دولياً هي عالقات ثنائية بالدرجة األساسية، أي ال 

ناول سوى العالقات بني الدولـة املـسؤولة والدولـة          تت
وقد تزايد التسليم بأن بعـض األفعـال غـري          . املضرورة

املشروعة تستتبع مسؤولية الدولة املعنية جتاه عـدة دول أو          
وقد اختذت  . دول كثرية، أو حىت جتاه اجملتمع الدويل بأسره       

 حمكمة العدل الدولية خطوة هامة يف هذا االجتاه يف قـضية          
  :عندما أشارت إىل أنه ركة برشلونة للجرش
نبغي إقامة متييز أساسي بني التزامات الدولة جتاه اجملتمـع الـدويل            ي
ل، وااللتزامات الناشئة جتاه دولة أخـرى يف ميـدان احلمايـة            كك

وااللتزامات األوىل، حبكم طبيعتها بالذات، هي حمـل        . الدبلوماسية
ة احلقوق املعنية، ميكن القول إن      ونظراً إىل أمهي  . اهتمام الدول كافة  

جلميع الدول مصلحة قانونية يف محايتها؛ فااللتزامات هي التزامات يف 
  . )٥٢(مواجهة الكافة

لكل دولة، حبكم عضويتها يف اجملتمع الدويل، مصلحة قانونية         و
. يف محاية حقوق أساسية معينة والوفاء بالتزامات أساسية معينة

حترمي أعمـال   "على سبيل املثال،    وذكرت احملكمة من بينها،     
املبـادئ والقواعـد    ... العدوان واإلبادة اجلماعية، وكذلك     

األساسية، مبا يف ذلك احلمايـة مـن         املتعلقة حبقوق الشخص  
وأعادت احملكمة من جديد،    . )٥٣("االستعباد والتمييز العنصري  

فال بـد لعواقـب   . )٥٤(يف حاالت الحقة، تأكيد هذه الفكرة   
                                                        

 R. Ago, "Le délitنظـر، علـى سـبيل املثـال،     ا )٥١(

international", Recueil des cours ..., 1939–II (Paris, Sirey, 1947), vol. 

68, p. 415, at pp. 430–440; and L. Oppenheim, International Law: A 

Treatise, vol. I, Peace, 8th ed., H. Lauterpacht, ed. (London, Longmans, 

Green and Co., 1955), pp. 352–354.  
)٥٢( Barcelona Traction)   أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  

  .٣٣، الفقرة ٣٢ص 
  .٣٤، الفقرة املرجع نفسه )٥٣(
 ,East Timor (Portugal v. Australia), Judgmentنظـرا )٥٤(

I.C.J. Reports 1995, p. 90, at p. 102, para. 29; Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 

226, at p. 258, para. 83; and Application of the Convention on the 

 أوسع للمسؤولية الدولية من أن تظهر يف املواد         اعتماد مفهوم 
اليت ال تقتصر على هذه احلاالت، وإن كانت تـشمل أيـضاً            

  . لثنائية القياسية للمسؤوليةااحلاالت 
الوارد يف  " املسؤولية الدولية "وهكذا يشمل تعبري      )٥(

 العالقات اليت تنشأ مبوجب القانون الـدويل عـن          ١املادة  
لذي ترتكبه الدولة، سواء أكانت هذه      الفعل غري املشروع ا   

العالقات تقتصر على الدولة املرتكبة للفعل غري املـشروع         
  احدة، أم كانـت متتـد أيـضاً إىل        ووعلى دولة مضرورة    

دول أخرى، أو، يف الواقع، إىل أشخاص آخرين للقـانون          
الدويل، وسواء أكانت تتركز علـى التزامـات الـرد أو           

لة املضرورة إمكانيـة الـرد      التعويض أم تعطي أيضاً الدو    
  .بطريقة التدابري املضادة

وإن كون أي فعل غري مشروع دوليـاً ترتكبـه            )٦(
، املسؤولية الدولية لتلـك     ١ع، مبوجب املادة    بالدولة يستت 

الدولة ال يعين أنه ال ميكن اعتبار دول أخرى أيضاً مسؤولة           
وميكـن،  . عن السلوك املعين، أو عن الضرر الذي نشأ عنه        

وجب الفصل الثاين، أن ينسب نفس السلوك إىل عدة دول مب
وميكن، مبوجب الفصل الرابع، اعتبار دولة ما   . يف آن واحد  

مسؤولة عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه دولـة          
أخرى، وذلك، مثالً، إذا ارُتكب الفعـل حتـت إدارهتـا           

ومع ذلك، يظل املبدأ األساسي للقانون الدويل       . وسيطرهتا
هو أن كل دولة مسؤولة عن سلوكها هي فيمـا يتـصل            

  . بالتزاماهتا الدولية هي
وبطبيعة . دوللوال تتناول املواد سوى مسؤولية ا       )٧(

لتعويض عن  ااحلال، وكما أكدت احملكمة الدولية يف قضية        
هي شخص مـن أشـخاص      " فإن األمم املتحدة     ،األضرار

 وتتمتـع   ...القانون الدويل وهلا حقوق وواجبات دوليـة        
. )٥٥("بأهلية املطالبة حبقوقها عن طريق تقدمي مطالبات دولية

ألمم املتحدة عن اووّجهت احملكمة النظر أيضاً إىل مسؤولية     
وقد يكون مفهوم املسؤولية . )٥٦(سلوك أجهزهتا أو موظفيها

عن السلوك غري املشروع عنصراً أساسياً يف حيازة الشخصية 
اك اعتبارات خاصة تطبق على     بيد أن هن  . القانونية الدولية 

                                                                                      
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 595, at pp. 615–616, 

paras. 31–32.  
)٥٥( Reparation for Injuries)  أعـاله ٣٨انظر احلاشية ( ،

  .١٧٩ص 
)٥٦( 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, at pp. 88–89, para. 66.  
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مسؤوليات الشخصيات القانونية الدولية األخرى، وهذه غري 
  .)٥٧(مشمولة باملواد

 "faitإن املصطلح الفرنسيـ بشأن املصطلحات، فامأ  )٨(

"internationalement illicite) ًأفضل ) عمل غري مشروع دوليا
لـيت قـد   أو غري ذلك من التعابري املماثلة ا) جنحة ("délit"من  

وللسبب نفسه، من   . يكون هلا معىن خاص يف القانون الداخلي      
ـ         " tort" لاألفضل أن ُتتجنب، يف اإلنكليزية، مـصطلحات مث

أو، ) جنوح" (delinquency "أو) جنحة" (delict"أو  ) إساءة(
واملصطلح الفرنـسي   ). جنحة" (delito"يف اإلسبانية، مصطلح    

"fait internationalement illicite"   أفضل من مـصطلح"acte  
internationalement illicite) "ًنظراً إىل ) فعل غري مشروع دوليا

كثرياً ما تنتج عن إغفـاالت وهـذه         أن صفة عدم املشروعية   
وعالوة على ذلـك،    . "فعل"اإلغفاالت يصعب وصفها بتعبري     

يبدو أن املصطلح األخري يعين ضمنياً أن صاحب الفعل يتعمـد           
ولألسباب نفـسها، ُيعتمـد مـصطلح       . ونيةإحداث نتائج قان  

"hecho internacionalmente ilícito" أمـا  . يف النص اإلسباين
 كليزي، فمن الضروري اإلبقاء علـى مـصطلح       نيف النص اإل  

internationally" wrongful act " ألن املصطلح الفرنسي"fait "
أن " act"ليس له مقابل دقيق، ومع ذلك، فإن املقصود مبصطلح          

  .٢شمل اإلغفاالت، وهذا ما مت توضيحه يف املادة ي

  عناصر فعل الدولة غري املشروع دولياً  - ٢ملادة ا
 إذا كان التصرف ة فعالً غري مشروع دولياًلترتكب الدو  

  :املتمثل يف عمل أو إغفال

  ينسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل؛ و  )أ(  

  .يشكل خرقاً اللتزام دويل على الدولة  )ب(  

  لتعليقا

 على املبدأ األساسي املتمثـل يف أن        ١تنص املادة     )١(
 عكل فعل غري مشروع دولياً تقـوم بـه الدولـة يـستتب            

 الشروط الالزمة إلثبات    ٢وحتدد املادة   . مسؤوليتها الدولية 
وقوع فعل الدولة غري املشروع دولياً، أي العناصر املكونة         

ُينسب التصرف   جيب أن    ،أوالً. وحيدد عنصران . هلذا الفعل 
 لكي تترتب ،وثانياً. املعين إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل

شكل التصرف إخالالً   يلدولة مسؤولية، جيب أن     اعل  فعلى  
  .بالتزام قانوين دويل يسري على الدولة يف ذلك الوقت

وقامت حمكمة العدل الدويل الدائمة بتحديد هذين   )٢(
. ملغربا لفوسفات يفاة ضيقالعنصرين، على سبيل املثال، يف 

                                                        
 ٥٧دة االطالع على موقف املنظمات الدولية، انظر امل      ل )٥٧(

  .والتعليق عليها

وربطت احملكمة صراحة بني نشوء املسؤولية الدولية ووجود 
 يتعارض مـع احلـق      هفعل ينسب إىل الدولة ويوصف بأن     "

كمـا  . )٥٨("لدولة أخـرى  ] احلقوق التعاهدية [التعاهدي  
أشارت احملكمة الدولية إىل هـذين العنـصرين يف عـدة           

 والقنـصليني   ملوظفني الدبلوماسيني اففي قضية   . مناسبات
 أشارت احملكمة إىل أنه ،التابعني للواليات املتحدة يف طهران

  : من أجل إثبات مسؤولية إيران
ها، أوالً، أن حتدد مدى إمكانية نسب األفعال املعنية، قانونياً، إىل           يب عل جي

وثانياً، عليها أن تنظر يف مدى متشيها أو عدم متشيها مـع            . الدولة اإليرانية 
ان مبوجب املعاهدات السارية أو مبوجب أي قواعد أخرى من          التزامات إير 

  .)٥٩(قواعد القانون الدويل قد تكون واجبة التطبيق

و مماثل، أشارت جلنة املطالبات العامة املشتركة بني حنعلى و
ـ املكسيك والواليات املتحدة، يف قضية        ركة ديكـسون  ش

 إىل أن الشرط الالزم لكي تتحمل دولة ،عجالت السياراتل
أن ينسب إليها فعل غري مشروع دولياً، "مسؤولية دولية هو 

  .)٦٠("أي أن يوجد انتهاك لواجب يفرضه معيار قانوين دويل
" ذايت"وقد وصف عنصر النسب أحيانـاً بأنـه           )٣(

، لكن املواد تتجّنب هذه     "موضوعي"وعنصر اإلخالل بأنه    
فقد يتوقف وجود إخالل بقاعدة على نية  . )٦١(املصطلحات

رفة لدى هيئات أو وكالء الدولة ذوي الصلة وقـد          أو مع 
وعلى سبيل املثال، تنص املـادة      ". ذاتياً"يكون هبذا املعىن    

ن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها        مالثانية  
يف هذه االتفاقية، تعين اإلبادة اجلماعية أياً مـن         : "على أنه 

دمري الكلي أو اجلزئي    األفعال التالية املرتكبة على قصد الت     
جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بـصفتها هـذه           

ويف حاالت أخرى، قد يكون معيار اإلخالل بالتزام        ...". 
، مبعىن أن انتباه هيئات أو وكالء الدولة ذوي         "موضوعياً"

ومن هذا املنطلق،   . الصلة أو ما إىل ذلك قد ال يتسم بأمهية        
، علـى   "ذاتيـة "أو  " موضـوعية "يتوقف كون املسؤولية    

وال . الظروف، مبا يف ذلك مضمون االلتزام األويل املعـين        
ويـصدق  . تنص املواد على أي قاعدة عامة يف هذا الصدد        

الشيء نفسه على معايري أخرى، سواء كانت هذه املعـايري        

                                                        
  . أعاله٣٤نظر احلاشية ا )٥٨(
)٥٩( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 29, para. 56 .  قـارن
 Military andأيـضاً وانظـر  . ٩٠، الفقـرة  ٤١هذا مبـا جـاء يف ص   

Paramilitary Activities in and against Nicaragua)  أعاله٣٦احلاشية ( ،
ــرة ١١٨-١١٧ص   Gabčíkovo-Nagymaros Project؛ و٢٢٦، الفقـ

  .٧٨، الفقرة ٥٤، ص ) أعاله٢٧احلاشية (
  . أعاله٤٢نظر احلاشية ا )٦٠(
، الوثيقـة   ١٧٩ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٧٣ولية  حنظر  ا )٦١(

A/9010/Rev.1، ٣من التعليق على املادة ) ١( الفقرة.  
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تنطوي أو ال تنطوي على درجة ما من التقصري أو اإلدانة أو 
ومثل هذه املعـايري    .  العناية الواجبة  اإلمهال أو االفتقار إىل   

ختتلف من سياق إىل آخر ألسباب ترتبط أساساً مبوضـوع          
ومقصد احلكم الوارد يف االتفاقية أو غريها من القواعد اليت          

كما ال حتدد املواد أي افتـراض يف        . ينشأ عنها التزام أويل   
وحتديد هذه  . هذا اخلصوص ميّيز بني خمتلف املعايري املمكنة      

عايري مسألة تترك لتفسري وتطبيق القواعد األولية الواجب        امل
  .مراعاهتا يف احلالة املعنية

ىل الدولة عمالً أو    إوقد يكون التصرف املنسوب       )٤(
وإن عدد القضايا الـيت احـُتج فيهـا         . امتناعاً عن عمل  

باملسؤولية الدولية لدولة ما على أساس االمتناع عن عمل         
 القضايا القائمة على أسـاس      يبلغ، على األقل، نفس عدد    

األفعال اإلجيابية، وال يوجـد مـن حيث املبدأ أي فـرق          
باإلضافة إىل ذلك، قد يكون من الصعب عزل        . بني االثنني 

عن الظروف اليت تكتنفه وهي ظروف ذات صلة " االمتناع"
وعلى سبيل املثـال، ذكـرت      . مبوضوع حتديد املسؤولية  

كون ألبانيا كانت تعلم، أو أن  ناة كورفوقاحملكمة يف قضية 
كان جيب أن تعلم، بوجود ألغام يف مياهها اإلقليمية وكوهنا 

لثالثة من وجودها، يعتربان امل تفعل أي شيء لتحذير الدول 
ملوظفني اويف قضية . )٦٢(أساساً كافياً لنشوء مسؤولية ألبانيا

 خلصت ،الدبلوماسيني والقنصليني التابعني للواليات املتحدة
قيـام  " عـدم "مة إىل أن مسؤولية إيران تترتب على        احملك

، إذ إهنا لـم تتخذ اخلطوات املناسـبة "بأي عمل"سلطاهتا 
ويف . )٦٣( تقتضي قطعاً اختاذ تلك اخلطواتتيف ظروف كان

بعض احلاالت، قد تقوم املسؤولية على أساس مزيج مـن          
  .)٦٤(العمل واالمتناع عنه

 غري مشروع   ولكي يوصف تصرف معيَّن بأنه فعل       )٥(
والدولة هي كيان   . دولياً، جيب أن ينسب أوالً إىل الدولة      

                                                        
)٦٢( Corfu Channel, Merits ) أعـاله ٣٥انظر احلاشية (،  

  .٢٣-٢٢ص 
)٦٣( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran (see footnote 59 above), pp. 31–32, paras. 63 and 67 .   ًانظر أيضا ً         
Velásquez Rodríguez v. Honduras Case, Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 4, para. 170 (1988)" :   ،الدولـة مـسؤولة
مبوجب القانون الدويل، عـن األفعال اليت يقوم هبا وكالؤهـا بـصفتهم            

 Affaire relative à l’acquisition؛ و"الرمسيـة وعما ميتنعون عنه من أفعال

de la nationalité polonaise, UNRIAA, vol. I (Sales No. 1948.V.2), 

p. 401, at p. 425 (1924).   
 من االتفاقية املتعلقـة    ٤لى سبيل املثال، وفقاً للمادة      ع )٦٤(

اتفاقية الهـاي الثامنـة     (بوضع األلغام البحرية اليت تنفجر تلقائياً بالتماس        
، تترتب مسؤولية على الدولـة     )١٩٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨املؤرخة  

 الـالزم   راليت تضع ألغاماً قبالة سواحلها ولكنها ال تقدم اإلشعا        احملايـدة  
  .للدول األطراف األخرى

ف رمنظَّم حقيقي، وشخص قانوين يتمتع بكامل سلطة التص
غري أن االعتراف هبـذا ال ينفـي        . مبوجب القانون الدويل  

حقيقة بسيطة وهي أن الدولـة ال تـستطيع أن تتـصرف       
 علـى عمـل أو    " فعل الدولة "فيجب أن ينطوي    . بنفسها

ال ميكـن   : "امتناع عن عمل من جانب إنسان أو جمموعة       
للدول أن تتصرف إال بواسطة وكالئها وممثليهـا وعـن          

ل املطروح هو معرفة األشخاص الذين ا والسؤ.)٦٥("طريقهم
فعل "ينبغي اعتبار أهنم يتصرفون باسم الدولة، أي ما يشكل 

  .ألغراض مسؤولية الدول" الدولة
عن نسب فعل إىل الدولة     واملقصود عند احلديث      )٦(

ويف . هو الدولة كشخص من أشخاص القـانون الـدويل        
أشخاص  العديد من النظم القانونية تتألف أجهزة الدولة من

، يعترب  )وزارات أو كيانات قانونية أخرى    (قانونيني خمتلفني   
أن هلم حقوقاً وعليهم واجبات متميزة يقاضون وحـدهم         

 أما ألغراض القانون    .بشأهنا ويتحملون وحدهم مسؤوليتها   
الدويل ملسؤولية الدول، فالوضع خمتلف، إذ تعامل الدولـة         
كوحدة متشياً مع االعتراف هبا كشخص قانوين واحـد يف          

ومن هذه الناحية، كما من نواح أخـرى،   . القانون الدويل 
. يكون نسب التصرف إىل الدولة، بالضرورة، عملية معيارية

 معني ارتباطاً كافيـاً     واألمر اجلوهري هو أن يرتبط حدث     
ميكن نـسبه إىل    ) عمالً كان أو امتناعاً عن عمل     (بتصرف  

  .الدولة مبوجب قاعدة من القواعد الواردة يف الفصل الثاين
أما الشرط الثاين لوجود فعل للدولة غري مشروع          )٧(

دولياً، فهو أن يشكل التصرف املنسوب إىل الدولة خرقـاً          
 ومصطلح خرق التزام دويل     .اللتزام دويل على تلك الدولة    

على الدولة متعارف عليه منذ زمن طويل ويستخدم ليشمل     
فقـد   .كالً من االلتزامات التعاهديـة وغـري التعاهديـة        

استخدمت حمكمة العدل الدويل الدائمـة، يف احلكــم         
ـ الـذي أصدرتـه بشـأن االختصاص يف قـضية         صنع م

ة ذاهتا واستخدمت العبار. )٦٦("خرق التزام" عبارة   ،شورزو
وأشـارت حمكمـة    . )٦٧(يف حكمها الالحق بشأن األساس    

العدل الدولية صراحة إىل هذه العبارة يف قضية التعويض عن 
شارت احملكمة إىل   أ"رينبو واريور "ويف قضية   . )٦٨(األضرار

ويف الواقـع،   . )٦٩("أي انتهاك من جانب دولة ألي التزام      "
                                                        

)٦٥( German Settlers in Poland, Advisory Opinion, 1923, 

P.C.I.J., Series B, No. 6, at p. 22.  
)٦٦( Factory at Chorzów, Jurisdiction)  ٣٤انظر احلاشية 

  ).أعاله
)٦٧( Factory at Chorzów, Merits )املرجع نفسه.(  
)٦٨( Reparation for Injuries) أعـاله  ٣٨ انظر احلاشية( ،

  .١٨٤ص 
)٦٩( "Rainbow Warrior")   أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

  .٧٥، الفقرة ٢٥١ص 
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، "ات الدوليةعدم تنفيذ االلتزام"تستخدم أيضاً عبارات مثل 
انتهاك التزام "، أو "األفعال املنافية لاللتزامات الدوليـة"أو 
الـصيغ   وحتمل مجيع هذه. )٧٠("اإلخالل بتعهد"، أو  "دويل

خـرق "والعبارة املفضلة يف املواد هـي . أساساً املعىن ذاته
، نظـراً إىل أهنا تطابق الصيغة املـستخدمة يف        "التزام دويل 

 من النظام األساسـي حملكمـة       ٣٦ادة  من امل ) ج(٢الفقرة  
  .العدل الدولية

ويف القانون الدويل، كثرياً ما اعترب خرق االلتزام          )٨(
فقـد  . تناىف مع حقوق اآلخـرين    يمساوياً للتصرف الذي    

يتعارض مع  "حتدثت حمكمة العدل الدويل الدائمة عن فعل        
يف حكمها الصادر يف قضية " احلقوق التعاهدية لدولة أخرى

وكانت تلك القـضية تتعلـق      . )٧١(سفات يف املغرب  لفوا
مبعاهدة متعددة األطراف وحمدودة النطاق تناولت احلقوق       

طراف، غري أن الـبعض اعتـرب       والواجبات املتبادلة بني األ   
العالقة املتبادلة بني االلتزامات واحلقوق إحدى الـسمات        

أي أنه ال توجد التزامات دولية على : العامة للقانون الدويل
شخص من أشخاص القانون الدويل دون أن يقابلها حـق          
دويل لشخص آخر أو أشخاص آخرين، أو حىت لألشخاص         

غيـر أن أحداثاً ). اجملتمع الدولـي ككل(اآلخرين برمتهم 
خمتلفة قد ترتبط حبق يشترك يف التمتع به مجيع أشـخاص           
القانون الدويل اآلخرين، مقارنة حبق حمدد لدولـة أو دول          

قد تستفيد دول خمتلفة من التزام ما بطرق خمتلفة،         و. معينة
وبذلك، قد ختتلف . أو قد ختتلف مصاحلها فيما يتعلق بأدائه

االلتزامات املتعددة األطراف عن االلتزامات الثنائية، نظراً       
لتنوع القواعد القانونية واملؤسسات واجملموعة الواسعة من       

 غري أن معرفة ما .املصاحل اليت ُيسعى إىل محايتها عن طريقها
إذا كان قد حدث إخالل بأي التزام تظل تثري املـسألتني            

، وذلك بصرف النظر عن     ٢األساسيتني احملددتني يف املادة     
أما معرفة من   . طابع أو مصدر االلتزام الذي مت اإلخالل به       

جيوز له االحتجاج باملسؤولية النامجة عـن اإلخالل بالتزام        
  .)٧٢( تناوهلا يف الباب الثالثما فهي مسألة منفصلة ويتم

 ٢وعليه، ال يوجد استثناء من املبدأ الوارد يف املـادة             )٩(
 - روع دولياً   شبشأن وجود شرطني ضروريني للفعل غري امل      

ومها التصرف املنسوب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل،        
واملسألة هي . وخرق ذلك التصرف اللتزام دويل على الدولة

. كان هذان الشرطان الضروريان كافيني أيضاً     معرفة ما إذا    
                                                        

 املؤمتر املعين بتدوين القانون الـدويل، املعقـود يف          يف )٧٠(
عن تنفيذ االلتزامـات    ... أي تقاعس   "، اعتمد تعبري    ١٩٣٠الهاي عاَم   

، الوثيقـة   ٢٢٥ اجمللد الثـاين، ص      ،١٩٥٦ولية  حانظر  " (لدولةلالدولية  
A/CN.4/96، ١، املادة ٣ املرفق.(   
  . أعاله٣٤نظر احلاشية ا )٧١(
  . والتعليق عليها٣٣ من املادة ٢نظر أيضاً الفقرة ا )٧٢(

فُيقال أحياناً إن املسؤولية الدولية ال تترتب على تـصرف          
تقوم به دولة متجاهلة التزاماهتا إال يف حالة وجود عنـصر           

غري أن ضـرورة    . بدولة أخرى " اإلضرار"آخر، وال سيما    
االلتـزام  وجود مثل هذه العناصر تتوقف على مـضمون         

وعلى سـبيل   . توجد قاعدة عامة يف هذا الشأن     األويل، وال   
املثال، ُينتهك االلتزام مبوجب معاهدة بإصدار قانون موحد        
عند عدم إصدار قانون كهذا، وليس من الضروري لدولـة          

أما . طرف أخرى أن تشري إىل ضرر حمدد تكبدته بسبب ذلك
معرفة ما إذا كان التزام حمدد ُينتهك مبجرد تقاعس الدولـة           

ة عن القيام بالفعل، أو ما إذا كان جيب أن يقع حدث املسؤول
آخر حلدوث االنتهاك، فتتوقف على مضمون االلتزام األويل        

  .)٧٣(وتفسريه وال ميكن حتديدها نظرياً
ومثة مسألة متصلة بذلك وهي معرفة مـا إذا كـان        )١٠(

اخلطأ يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الفعل غري املـشروع          
واجلواب هو بالنفي إذا كان ُيفهم      . ه الدولة دولياً الذي ترتكب  

ويف حال عـدم    . وجود نية بإحلاق األذى، مثالً    " اخلطأ"من  
ين من حيث االلتزام األويل،     هوجود أي اشتراط حمدد لعنصر ذ     

  .فإن فعل الدولة وحده هو املهم، بصرف النظر عن أية نية
 املسائل الـواردة يف الفـصول       ٢وتعرض املادة     )١١(

.  من الباب األول وتضعها يف السياق القانوين الالزمالالحقة
 اليت تنص على ضـرورة أن       - ) أ(وتتطابق الفقرة الفرعية    
ة مبقتضى القانون الدويل ليكـون   لُينسب التصرف إىل الدو   

 مع الفصل الثاين، بينمـا      - هناك فعل غري مشروع دولياً      
 دولة من يتناول الفصل الرابع احلاالت احملددة اليت ُتعترب فيها

. الدول مسؤولة عن الفعل غري املشروع دولياً لدولة أخرى        
 اليت تنص على ضرورة أن يشكل - ) ب(أما الفقرة الفرعية 

 فتطابق املبادئ العامة    - هذا التصرف إخالالً بالتزام دويل      
الواردة يف الفصل الثالث، بينما يتناول الفـصل اخلـامس          

 الذي يـشكل    حاالت معينة تنفي عدم مشروعية التصرف     
  . لوال ذلك إخالالً بالتزام

، ُيـستخدم مـصطلح     )أ(ويف الفقرة الفرعيـة       )١٢(
ع عن عمل   اللداللة على عملية ربط عمل أو امتن      " النسب"

ويف املمارسة الدولية والقرارات القـضائية،      . معني بدولة 
غـري أن مـصطلح     . )٧٤("العـزو "ُيستخدم أيضاً مصطلح    

                                                        
 Unitedالطالع على حتليل ملختلف االلتزامات، انظرل )٧٣(

States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (footnote 59 above), pp. 

30-33, paras. 62-68; "Rainbow Warrior" (footnote 46 above), pp. 266-

267, paras. 107-110; and WTO, Report ot the Panel, United States-

Sections 301-310 of the Trade Act of 1974 (WT/DS152/R), 22 

December 1999, paras. 7.41 et seq.  
 United States Diplomatic and Consularمـثالً نظر ا )٧٤(

Staff in Tehran ) ؛ ٥٨ و٥٦، الفقرتان ٢٩، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية
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 أن العملية القانونية لـربط  يتفادى أي إشارة إىل   " النسب"
تصرف بالدولة مسألة خيالية، أو إىل أن التصرف املعين هو          

  .تصرف جهة أخرى" يف احلقيقة"
، ُيشار إىل اإلخالل بالتزام )ب(رة الفرعية قويف الف  )١٣(

. دويل بدالً من اإلخالل بقاعدة من قواعد القانون الدويل        
دة، بل تطبيقهـا  واملهم هلذه األغراض ليس جمرد وجود قاع  

وُيستخدم مـصطلح  . على الدولة املسؤولة يف احلالة احملددة 
على حنو شائع يف القرارات واملمارسة القـضائية        " التزام"
. لدولية ويف املؤلفات القانونية ليشمل مجيع اإلمكانيـات       ا

على التزام مبوجب القـانون     " التزام"وتقتصر اإلشارة إىل    
  . مبزيد من اإليضاح٣ا املادة الدويل، وهذه املسألة تتناوهل

   فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياًصفو - ٣ملادة ا
ـ             هوصف فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياً أمر حيكم

وال يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفاً        . القانون الدويل 
  .بأنه مشروع يف القانون الداخلي

  لتعليقا

، ٢ضمنياً يف املـادة      املبدأ الوارد    ٣توضح املادة     )١(
وهو أن وصف فعـل معني بأنـه غري مشروع دوليـاً ال           
يرتبط بوصفه مشروعاً مبوجب القانون الـداخلي للدولـة         

أوالً، ال ميكن وصف    . ينطوي ذلك على عنصرين   و. املعنية
فعل الدولة بأنه غري مشروع دولياً إال إذا شـكل إخـالالً     

 أحكـام القـانون   بالتزام دويل، حىت إذا انتهك حكماً من   
وثانياً، واألهم من ذلـك، أن الدولـة ال         . اخلاص بالدولة 

تستطيع، حبجة أن تصرفها يتمشى مـع أحكـام قانوهنـا           
الداخلي، أن تفلت من وصف ذلك التصرف بأنـه غـري           

وجيب وصف فعل الدولة بأنه غري مشروع       . مشروع دولياً 
 الفعل  دولياً إذا شكل إخالالً بالتزام دويل، ولو مل يتعارض        

 وحىت إذا كانت الدولة ملزمة - مع القانون الداخلي للدولة 
  .مبوجب ذلك القانون بأن تتصرف على ذلك النحو

ول هذين العنصرين، فقد يكون     أأما فيما يتعلق ب     )٢(
أوضح قرار قضائي هو القرار الصادر عن حمكمة العـدل          

يث  ح)٧٥(عاملة املواطنني البولندينيمالدويل الدائمة يف قضية 
رفضت احملكمة حق احلكومة البولندية يف أن تعرض علـى          

                                                                                      
انظر ( Military andParamilitary Activities in and against Nicaraguaو

   .٨٦، الفقرة ٥١، ص ) أعاله٣٦احلاشية 
)٧٥( Treatment of Polish Nationals and Other Persons of 

Polish Origin or Speech in the Danzig Territory, Advisory Opinion, 

1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 44, p. 4.  

أجهزة عصبة األمم املسائل املتعلقة بتطبيق أحكام معينة من         
احلرة على املواطنني البولنديني، وذلك      دستور مدينة دانزيغ  
  :على األساس التايل

فقاً للمبادئ املقبولة عموماً، ال تستطيع الدولة أن تعتمد ضد دولة           و
 أحكام دستور هذه الدولة األخرى، وإمنا فقـط علـى           أخرى على 

... القانون الدويل وااللتزامات الدولية املقبولة على النحو الواجب         
دولة أن تستشهد بدستورها ضد دولة أخرى بقصد لكما ال تستطيع ا

التنصل من االلتزامات املترتبة عليها مبوجـب القـانون الـدويل أو       
عن انتهاك ... سفر تطبيق دستور دانزيغ وقد ُي... املعاهدات السارية

اللتزام دويل يترتب على دانزيغ جتاه بولندا، سواء مبوجب أحكـام           
غري أنه يف مثـل هـذه   ... تعاهدية أو مبوجب القانون الدويل العام     

احلاالت، ال تنشأ مسؤولية املدينة احلرة عن الدسـتور والقـوانني           
  .)٧٦(يلاألخرى بوصفها هذا، بل عن االلتزام الدو

ومن املسائل الراسخة أيضاً أن متشي التصرف مع          )٣(
أحكام القانون الداخلي ال حيول بأي شكل من األشـكال          

فال تتـرك القـرارات   . ع دولياًودون وصفه بأنه غري مشر    
وعلى وجـه   . القضائية الدولية أي شك بشأن هذه املسألة      

اخلصوص، اعترفت حمكمة العدل الدويل الدائمة صـراحة        
. "وميبلـدون ". أس. سأبدأ يف حكمها األول يف قضية       بامل

فرفضت احملكمة احلجة املقدمة من احلكومة األملانية بـشأن      
كييل يشكل انتهاكاً لألوامـر      كون مرور السفينة عرب قناة    

  :األملانية بالتزام احلياد، مشرية إىل ما يلي
اهدة  يسود أمر بالتزام احلياد تصدره دولة مبفردها على أحكام مع          ال

 من معاهدة فرساي، يقع عليهـا       ٣٨٠فبموجب املادة   ... السالم  
عـرب قنـاة     ميبلدونومبرور سفينة   [واجب حمدد بالسماح    ] أملانيا[

وال ميكن هلا أن تستشهد بأوامر التزام احليـاد يف مواجهـة             ].كييل
  .)٧٧(االلتزامات اليت قبلت هبا مبوجب هذه املادة

  :عديدةأُعيد تأكيد هذا املبدأ مرات و
من املبادئ املقبولة عادة يف القانون الدويل أنه ال ميكـن، يف جمـال              

هدة، أن تـسود    االعالقات بني الدول اليت متثل أطرافاً متعاقدة يف مع        
  ؛)٧٨(أحكام القانون احمللي على أحكام املعاهدة

من املؤكد أنه ال ميكن لفرنسا أن تعتمد على تشريعاهتا الداخلية           ... 
  ؛)٧٩(لدوليةا التزاماهتا للحد من نطاق

                                                        
 ,"Lotus"انظـر أيـضاً  . ٢٥-٢٤، ص املرجع نفسه )٧٦(

Judgment No.9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, p. 24.  
)٧٧( S.S. "Wimbledon") أعــاله٣٤ة يانظــر احلاشــ (،  

  .٣٠-٢٩ ص
)٧٨( Greco-Bulgarian "Communities", Advisory Opinion 

1930, P.C.I.J., Series B, No. 17 p. 32.  
)٧٩( Free Zones of Upper Savoy and the District of 

Gex, Order of 6 December 1930, P.C.I.J., Series A, No. 24, p. 12; and 

ibid., Judgment, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 96, at p. 167.  
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ال ميكن لدولة أن تستشهد بدستورها ضد دولة أخرى من أجل           ... 
جـب القـانون الـدويل أو    والتنصل من االلتزامات املترتبة عليها مب   

  .)٨٠(املعاهدات السارية
هناك وجـه آخـر للمبدأ ذاتـه تـم تأكيده، فــي         و

ليونان بادل السكان ا  تالرأيني االستشاريني الصادرين بشأن     
  .)٨٢(ختصـاص حماكم دانزيغا و،)٨١(واألتراك

وغالباً ما أشارت حمكمة العدل الدولية إىل هـذا           )٤(
 مثالً،  ،لتعويض عن األضرار  اة  ي ففي قض  .)٨٣(املبدأ وطبقته 

حيث تستند املطالبة إىل إخالل بالتزام "الحظت احملكمة أنه    
ذا ال ميكن هل... دويل صادر عن العضو الذي اعترب مسؤوالً 

ويف . )٨٤("العضو ادعاء أن هذا االلتزام حيكمه قانون بلدي       
شددت إحدى دوائر احملكمة على هذه القاعدة        لسيإقضية  

  :يلذاكرة ما ي
. ن االمتثال للقانون احمللي واالمتثال ألحكام معاهدة أمران خمتلفان        إ

فما يشكل إخالالً مبعاهدة قد يكون مشروعاً يف القانون احمللي، وما           
 غري مشروع يف القانون احمللي قد يكون خالياً متاماً مـن أي             يكون

 ةفحىت إذا قرر مدير الشرطة أن املصادرة مربر. انتهاك حلكم تعاهدي
متاماً فـي القانون اإليطايل، ال يستبعد ذلك إمكانية أهنا متثل انتهاكاً 

  .)٨٥(ملعاهدة الصداقة والتجارة واملالحة

  :نيف املقابل، أوضحت الدائرة أو
 كون فعل صادر عن سلطة عامة غري مشروع مبوجب القـانون            ...

احمللي ال يعين بالضرورة أن ذلك الفعل غري مـشروع يف القـانون             
وقد يكون احلكـم    . ، بوصفه إخالالً مبعاهدة أو ما إىل ذلك       يلالدو

الصادر عن احملاكم احمللية والقاضي بكون الفعل غري مشروع ذا صلة           

                                                        
)٨٠( Treatment of Polish Nationals)   ٧٥انظر احلاشـية 

  .٢٤، ص )أعاله
)٨١( Exchange of Greek and Turkish Populations, 

Advisory Opinion, 1925, P.C.I.J., Series B, No. 10, p. 20.  
)٨٢( Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory 

Opinion, 1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 26-27 .انظـر أيـضاً   و
 Acquisition of Polish Nationality, Advisoryمالحظات اللورد فنلـي يف 

Opinion, 1923, P.C.I.J., Series B, No. 7, at p. 26.  
 ,Fisheries, Judgment, I.C.J., Reports 1951, p. 116نظرا ) ٨٣(

at p. 132; Nottebohm, Preliminary Objection, Judgment, I.C.J., Reports 

1953, p. 111, at p. 123; Application of the Convention of 1902 Governing 

the Guardianship of Infants, Judgment, I.C.J. Reports 1958, p. 55, at p. 

67; and Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of 

the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1988, p. 12, at pp. 34-35, para. 57.  
)٨٤( Reparation for Injuries)  أعـاله ٣٨انظر احلاشية ( ،

  .١٨٠ص 
)٨٥( Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, I.C.J. 

Reports 1989, p.15, at p. 51, para. 73.  

تعسفياً؛ غري أنه ال ميكن القول إن عدم املشروعية حبجة أنه كان أيضاً 
كما ... يف حد ذاته، وبدون أي عناصر إضافية، يرقى إىل التعسف           

ال يترتب على حكم صادر عن حمكمة حملية بأن فعالً كان غري مربر             
أو غري معقول أو تعسفياً، أن يصنف ذلك الفعل بالـضرورة بأنـه             

غم من أن الوصف الذي ختلعـه       تعسفي يف القانون الدويل، على الر     
  . )٨٦(السلطة احمللية على الفعل املطعون فيه قد ميثل إشارة قّيمة

  .)٨٧(ذا املبدأهوقد طبقت هيئات حتكيمية عديدة 
وهذا املبدأ أقّر صراحة يف األعمال املضطلع هبـا           )٥(

 ،)٨٨(حتت رعاية عصبة األمم بشأن تدوين مسؤولية الدول       
 هبا حتت رعاية األمم املتحدة      وكذلك يف األعمال املضطلع   

. بشأن تدوين حقوق الدول وواجباهتا وقانون املعاهـدات       
حقـوق    من مشروع إعالن اللجنـة بشـأن     ١٣فاملادة  

  :الدول وواجباهتا تنص على ما يلي
                                                        

  .١٢٤، الفقرة ٧٤، ص املرجع نفسه )٨٦(
 The Geneva Arbitration (theنظر، على سبيل املثال،ا )٨٧(

"Alabama" case), in Moore, History and Digest, vol. IV, p. 4144, at pp. 

4156 and 4157 (1872); Norwegian Shipowners' Claims (Norway v. 

United States of America), UNRIAA, vol. I (Sales No. 1948.V.2), p. 

307, at p. 331 (1922); Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada 

Claims (Tinoco case) (Great Britain v. Costa Rica), ibid., p. 369, at p. 

386 (1923); Shufeldt Claim, ibid. vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1079, 

at p. 1098")  من مبادئ القانون الدويل الثابتة أنه ال ميكن أن يسمح جلهة
ذات سيادة جبعل قانون من قوانينها احمللية يقف حاجزاً يف وجـه مطالبـة              
تقدمها جهة أخرى ذات سيادة بسبب فعل غري مشروع تعرض لـه أحد            

 .Wollemborg case, ibid., vol. XIV (Sales No؛ ")رعايا هذه اجلهة األخرية

65. V.4), p. 283, at p. 289 (1956); and Flegenheimer, ibid. , p. 327, at p. 

360 (1958).  
 النقطة األوىل من طلب احلصول على معلومات عن         يف )٨٨(

مسؤولية الدول الذي وجهته إىل الدول اللجنة التحضريية ملؤمتر الهاي لعام           
  :، ذُكر ما يلي١٩٣٠

ن مـسؤوليتها   متتنصل دولة   على وجه اخلصوص، ال ميكن أن       "
مبوجب القانون الدويل، يف حالة وجود هذه املسؤولية، عن طريق االحتكام         

  ".بأحكام قانوهنا احمللي
  وافقت الدول يف ردودها على هذا املبدأ صـراحة أو ضـمنياً؛ انظـر             و

(League of Nations, Conference for the Codification of International 

Law, Bases of Discussion for the Conference drawn up by the 

Preparatory Committee, vol. III: Responsibility of States for Damage 

caused in their Territory to the Person or Property of Foreigners 

((document C.75.M.69.1929.V), p. 16 . ويف املناقشة اليت أجريت خالل
، أعربت الدول عن موافقتها العامة على الفكرة        ١٩٣٠هاي لعام   مؤمتر ال 

 الـيت   ٥الواردة يف النقطة األوىل، واعتمدت اللجنة الثالثة للمؤمتر املـادة          
ال ميكن لدولة أن تتفادى املسؤوليـة الدوليــة عــن      : "تنص على أنه  

 C.351(c)M.145(c). 1930.V)الوثيقة " (االحتجاج حبالة قانوهنا احمللـيطريق 
، الوثيقـة   ٢٢٥ اجمللـد الثـاين، ص       ،١٩٥٦ولية  ح  يفتنسخة  س م هيو

A/CN.4/96، ٣ املرفق.(  
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ن واجب كل دولة أن تنفذ حبسن نية التزاماهتا النامجـة عـن املعاهـدات               م
 جيـوز أن تستشهد بأحكام واردة      وغريها من مصادر القانون الدولـي، وال     

  .)٨٩(فـي دستورها أو قوانينها كعـذر لعـدم االضطالع هبذا الواجب

املبدأ يف اتفاقية فيينا لعـام       وباملثل، مت إقرار هذا     )٦(
  : منها على ما يلي٢٧، اليت تنص املادة ١٩٦٩

 جيوز ألي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتربير عـدم            ال
  .)٩٠(٤٦وليس يف هذه القاعدة ما خيل باملادة . عاهدة ماتنفيذه م

أما القاعدة اليت تقول إن وصف تصرف بأنه غري           )٧(
لدويل ال ميكن أن يتأثر بوصف الفعل       امشروع يف القانون    

ذاته بأنه مشروع يف القانون الداخلي، فال تنص على استثناء 
ن متتثل  يف احلاالت اليت تقتضي فيها قواعد القانون الدويل أ        

الدولة ألحكام قانوهنا الداخلي، كأن تعامل األجانب على        
صـحيح أن االمتثـال     . قدم املساواة قانونياً مع مواطنيها    

للقانون الداخلي يف هذه احلالة يرتبط مبـسألة املـسؤولية          
لكن ذلك يعود إىل أن قاعدة القانون الدويل هي         . الدولية

طريق إدماج معيار   اليت جتعله ذا صلة باملوضوع، مثالً عن        
االمتثال للقانون الداخلي بوصفه املعيار الواجب التطبيق أو        

ويف جمال اإلضرار باألجانب وممتلكاهتم     . جانباً من جوانبه  
ويف جمال حقوق اإلنسان بشكل خاص، كثرياً ما يـرتبط          

. مضمون القانون الداخلي وتطبيقه مبسألة املسؤولية الدولية      
تبني عند التحليل أن أحكـام      ويف مجيع احلاالت، سوف ي    

القانون الداخلي، إما أهنا ذات صلة باملوضوع بصفتها وقائع 
يف تطبيق املعيار الدويل الواجب التطبيق، وإما أهنا قد أُدجمت 

  .فعالً بشكل ما يف ذلك املعيار، بشروط أو بدون شروط
ال جيـوز   "وفيما يتعلق بصيغة القاعدة، فإن عبـارة          )٨(

ن احمللي لدولة ما من أجل منع وصف فعل صادر التذرع بالقانو
، املشاهبة  "عن تلك الدولة بأنه غري مشروع يف القانون الدويل        

ع املعتمد يف القراءة األوىل يف مؤمتر الهاي و من املشر٥للمادة 
، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٧، وكذلك للمادة ١٩٣٠لعام 

 قانوهنا الداخلي   تتميز بتوضيح أنه ال جيوز للدول أن تستخدم       

                                                        
 ٦املـؤرخ   ) ٤-د (٣٧٥نظر قرار اجلمعية العامـة      ا )٨٩(

ولالطالع على املناقشة اليت جـرت  . ، املرفق١٩٤٩ديسمرب /كانون األول 
ــر  ــة، انظ ــة حيف اللجن . ١٧١ و١٥٠ و١٠٦-١٠٥ ص ،١٩٤٩ولي

لوثائق الرمسية للجمعية ا جرت يف اجلمعية، انظر  املناقشة اليتولالطالع على
 ٢٥-١٨،  ١٧٣-١٦٨ اجللسات   ،العامة، الدورة الرابعة، اللجنة السادسة    

 تـشرين   ٢٧،  ١٨٣-١٧٥؛ واجللـسات    ١٩٤٩أكتـوبر   /تشرين األول 
، الـدورة   املرجع نفسه و؛  ١٩٤٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ -أكتوبر  /األول
  .١٩٤٩ديسمرب / كانون األول٦، ٢٧٠ ةالعامة، اجللسجللسات ا ،الرابعة

 من االتفاقية على التـذرع بأحكـام        ٤٦نص املادة   ت )٩٠(
القانون الداخلي فيما يتعلق باختصاص عقد معاهدات يف ظروف حمدودة،          

بّينـاً ومتـصالً    "أي يف احلاالت اليت يكون فيها انتهاك مثل هذه األحكام           
  ".يلالقانون الداخبقاعدة ذات أمهية أساسية من قواعد 

ومن ناحية أخرى، تبدو . كوسيلة للتنصل من املسؤولية الدولية
هذه الصياغة وكأهنا قاعدة إجرائية وهي غري مناسبة لتكـون          

وترد املسائل املتعلقة باالحتجاج باملـسؤولية يف       . بيان مبادئ 
الباب الثالث، يف حني يتناول هذا املبدأ املـسألة األساسـية           

وباإلضافة إىل ذلك، هناك حاالت     . شأ املسؤولية املتمثلة يف من  
عديدة ترتبط فيها مسائل القانون الداخلي بوجود املسؤولية أو         

وكما أشري سابقاً، فإن القانون الدويل هو الذي . عدم وجودها
حيدد يف هذه احلاالت نطاق أي إشارة إىل القانون الـداخلي           

شارة أوالً  ويتضح هذا العنصر على أفضل وجه باإل      . وحدودها
إىل أن وصف فعل الدولة بأنه غري مشروع دوليـاً حيكمـه            
القانون الدويل، وثانياً بالتأكيد على أن التصرف الذي يوصف         
بأنه غري مشروع مبوجب القانون الـدويل ال ميكـن تربيـره            
  .باإلشارة إىل مشروعية ذلك التصرف مبوجب القانون الداخلي

 مـصطلح   أما بالنسبة للمـصطلحات، فيفـضل       )٩(
"internal law") يف النص اإلنكليزي على ) القانون الداخلي

، وذلك ألن )القانون احمللـي ("municipal law"مصطلـح 
لـح الثاين يستخدم أحياناً مبعىن أضيق، وألن اتفاقية        طاملص

ومن غـري   ". القانون الداخلي " تشري إىل    ١٩٦٩فيينا لعام   
" national law"املالئم إىل حد أكرب اسـتخدام مـصطلح   

، الذي يشري يف بعض النظم القانونيـة إىل )القانون الوطين(
ـ         ب، سالقوانني الصادرة عن اهليئة التشريعية املركزيـة فح

خبالف تلك الصادرة عن سلطات املقاطعة أو اإلقليم أو عن 
 على مجيع   ٣وينطبق املبدأ الوارد يف املادة      . السلطات احمللية 

تمدة يف إطار الدولة، أياً كانت السلطة القوانني واألنظمة املع
النص أما يف   . )٩١(اليت اعتمدهتا وأياً كان مستوى اعتمادها     

القانون  ("droit interne" بارةعالفرنسي، فيفضـل استخدام 
التـشـريع   ("législation interne" علـى عبـارة  ) الداخلي

 وذلك ألهنـا تشمل مجيع ،"loi interne"ة ارـوعب) الداخلـي
كام النظام القانوين الداخلي، خطيةً كانت أو غري خطيـة،          أح

وسواء اختذت شكل قواعد دستورية أو تشريعية، أو مراسيم 
  .ات قضائيةرإدارية، أو قرا

  لفصل الثاينا

  نسب التصرف إىل الدولة

  عليقت

، يتمثل أحد الشرطني األساسـيني      ٢وفقاً للمادة     )١(
 ينسب التـصرف    لترتب مسؤولية دولية على الدولة يف أن      

                                                        
ــ )٩١(  LaGrand, (Germany v. United States ofارنق

America), Provisional Measures,Order of 3 March 1999, I.C.J. Reports 

1999, p. 9, at p. 16, para. 28.  
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وحيدد الفصل الثاين . املعين إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل
ندما عالظروف اليت يكون هذا النسب يف ظلها مربراً، أي          

ُيعترب التصرف املؤلف من فعل أو امتناع عن فعل أو سلسلة 
  .أفعال أو امتناعات تصرفاً صادراً عن الدولة

عزى إىل الدولـة    ومن الناحية النظرية، ميكن أن ي       )٢(
تصرف كل من يرتبط بالدولة من أفراد أو مؤسـسات أو           
مجعيات من حيث اجلنسية أو مكان اإلقامة االعتيـادي أو          

تأسيس، حىت لو كانت ال توجد أي صلة بني هؤالء لمكان ا
أمـا يف القـانون     . األشخاص أو هذه الكيانات واحلكومة    

تفادى اتباع هذا النهج، بغية قصر         املسؤولية على  الدويل، فُي
التصرف الذي تقوم به الدولة بوصفها منظمة، وأيضاً من         
أجل االعتراف باستقالل األفراد الذين يتـصرفون علـى         

وبذلك، تكون . مسؤوليتهم اخلاصة ال بإيعاز من سلطة عامة
القاعدة العامة هي أن التصرف الوحيد الذي ينـسب إىل          

أو األشخاص الدولة على الصعيد الدويل هو تصرف أجهزهتا 
الذين تصرفوا مبوجب تعليمات من أجهزهتا أو بإيعاز منها         

  .)٩٢(أو حتت رقابتها، أي بصفتهم وكالء للدولة
نطقية لذلك، ال ُينسب تصرف األفراد      موكنتيجة    )٣(

وقد أُقر ذلك، مثالً، يف     . العاديني، هبذه الصفة، إىل الدولة    
ألمم إىل  فقد أحال جملس عصبة ا    . ١٩٢٣لعام   لّيينِتقضية  

جلنة حقوقيني خاصة بعض األسئلة اليت أثارها حادث وقع         
فقد اغتيل يف األراضي اليونانيـة      . )٩٣(بني إيطاليا واليونان  

 جلنة دولية وعدد من أعضائها، وكانت هذه اللجنة         سرئي

                                                        
 :I. Brownlie, System of the Law of Nationsنظر مثالًا )٩٢(

State Responsibility, Part I (Oxford, Clarendon Press, 1983), pp. 132-

166; D.D. Caron, "The basis of responsibility: Attribution and other 

trans-substantive rules", The Iran-United States Claims Tribunal: Its 

Contribution to the Law of State Responsibility, R. B. Lillich and D. B. 

Magraw, eds. (Irvington-on-Hudson, N.Y., Transnational, 1998), p. 109; 

L. Condorelli, "L'imputation à l'État d'un fait internationalement illicite: 

solutions classiques et nouvelles tendances", Recueil des cours..., 1984-

VI (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988), vol. 189, p. 9; H. Dipla, La 

responsabilité de l'État pour violation des droits de l'homme: problèmes 

d'imputation (Paris, Pédone, 1994); A.V. Freeman, "Responsibility of 

States for unlawful acts of their armed forces", Recueil des 

cours...,1955-II (Leiden, Sijthoff, 1956), vol. 88, p. 261; and F. 

Przetacznik, "The international responsibility of States for the 

unauthorized acts of their organs", Sri Lanka Journal of International 

Law, vol. 1 (June 1989), p. 151.  
)٩٣( League of Nations, Official Journal, 4th Year, No.11 

(November 1923), p. 1349.  

ورداً علـى   .  األلبانيـة  - مكلفة بترسيم احلدود اليونانية     
  :السؤال اخلامس أفادت اللجنة مبا يلي

 تترتب مسؤولية الدولة عن ارتكاب جرمية سياسية يف أراضيها ضد ال
 اجلرميـة  عأجانب إال إذا أمهلت الدولة اختاذ مجيع التدابري املعقولة ملن        

  .)٩٤(ومالحقة اجملرم والقبض عليه وتقدميه إىل العدالة

ويستند نسب التصرف إىل الدولة كشخص مـن          )٤(
دها القانون الدويل ال أشخاص القانون الدويل إىل معايري حيد

وكعمليـة  . إىل جمرد االعتراف بوجود عالقة سببية فعليـة       
رف صمعيارية، جيب التمييز بوضوح بني النسب ووصف الت      

فالغرض من النسب هـو إثبـات       . بأنه غري مشروع دولياً   
وإظهار أن التصرف   . وجود فعل الدولة ألغراض املسؤولية    
 ذاته عن مـشروعية     ينسب إىل الدولة ال يعين شيئاً يف حد       

ذلك التصرف أو عدم مشروعيته، وال ينبغي وضع قواعـد          
غـري أن األثـر     . النسب بشكل يفهم منه ضمنياً غري ذلك      

التراكمي ملختلف قواعد النسب الواردة يف الفصل الثاين قد   
جيعل الدولة مسؤولة عن آثار تصرفات األطراف اخلاصة إن      

وعلى سـبيل   . ك اآلثار هي مل تتخذ التدابري الالزمة ملنع تل      
املثال، فإن الدولة املستقبلة غري مسؤولة، بوصفها هذا، عن         
أفعال أفراد عاديني يستولون على سفارة، غري أهنا تكـون          
مسؤولة إذا مل تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية السفارة         

ويف هـذا   . )٩٥(من االستيالء، أو الستعادة السيطرة عليها     
د صلة وثيقة بني أسـاس النـسب        السياق، كثرياً ما توج   

وااللتزام املعني الذي يدعى اإلخالل به، على الرغم من أن          
  .العنصرين خمتلفان حتليلياً

ييز مسألة نسب التـصرف إىل الدولـة        متوجيب    )٥(
ألغراض املسؤولية عن عمليات أخرى يف القانون الـدويل         
ختول مبوجبها أجهزة معينة التقيد بالتزامات نيابـة عـن          

ومن مث يعترب رئيس الدولة أو احلكومـة أو وزيـر           . ولةالد
اخلارجية أنّ لـه سلطة متثيل الدولـة دومنـا حاجـة إىل            

وال عالقة هلذه القواعـد     . )٩٦(استصدار صالحيات كاملة  
ومن حيث املبـدأ فـإن     . بالنسبة ألغراض مسؤولية الدولة   

مسؤولية الدولة تتحقق بأي تصرف ال يتفق مع االلتزامات         
ة بغض النظر عن مستوى اإلدارة أو احلكـم الـذي           الدولي

                                                        
)٩٤( Ibid., 5th Year, No. 4 (April 1924), p. 524 .  وانظـر
  .Janes, UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 82 (1925) أيضاً قضية
 United States Diplomatic and Consular Staff inنظرا )٩٥(

Tehran)  أعاله٥٩احلاشية .(  
  يـة فيينـا    مـن اتفاق   ٤٧ و ٤٦ و ٨ و ٧نظر املـواد    ا )٩٦(

  .١٩٦٩لعام 
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ومن مث فـإن القواعـد املتعلقـة        . )٩٧(حدث التصرف منه  
 صيغت هلذا الغرض بالذات دبالنسب املبينة يف هذا الفصل ق

ال ألغراض أخرى قد يكون من الضروري هلا حتديد الدولة          
  .أو حكومتها

وعند حتديد ما يشكل جهازاً من أجهزة الدولـة           )٦(
راض املسؤولية، يتسم القانون الداخلي وممارسة كـل        ألغ

وال حيكم القانون الدويل بصورة عامـة       . دولة بأمهية بالغة  
ويعود إىل كل دولة أن تقرر      . جهزهتاأهيكل الدولة ومهام    

ولكن، بينما . هيكلة إدارهتا واملهام اليت تضطلع هبا احلكومة 
فهـا  تظل الدولة حرة يف حتديد هيكلها الـداخلي ووظائ        

الداخلية عن طريق القوانني واملمارسات اخلاصة هبا، يقوم        
فعلى سبيل املثـال، ينـسب      . القانون الدويل بدور خمتلف   

تصرف مؤسسات معينة تضطلع بوظائف عامـة ومتـارس         
إىل الدولة حىت لو كانت هذه      ) مثل الشرطة (سلطات عامة   

املؤسسات تعترب مستقلة ومنفصلة عن احلكومة التنفيذيـة        
وجيوز أيضاً أن ينـسب إىل      . )٩٨(تضى القانون الداخلي  مبق

الدولة مبقتضى القانون الدويل تصرف أجهزة الدولة بصورة      
ألجهزة، بصرف النظر عن موقف     اتتجاوز اختصاص هذه    
  .)٩٩(القانون الداخلي من ذلك

واهلدف من هذا الفصل هو حتديد الشروط الـيت           )٧(
 شخصاً قانونياً   ينسب مبوجبها التصرف إىل الدولة بصفتها     

. دولياً ألغراض حتديد املسؤولية الدولية على تلك الدولـة        
وعليه، ينسب التصرف إىل الدولة كشخص من أشـخاص         

. ن الدويل ال كشخص من أشخاص القانون الداخلي       والقان
عادة إىل سلسلة من    " الدولة"ففي القانون الداخلي، تقسم     

ملثال، قد يكـون  وعلى سبيل ا  . الكيانات القانونية املختلفة  
للوزارات أو اإلدارات أو الوحدات املكوِّنة جبميع أشكاهلا،        
أو جلان الدولة أو مؤسساهتا، شخصية قانونيـة منفـصلة          
مبقتضى القانون الداخلي، وتكون هلا حـسابات منفـصلة         

غري أن القانون الـدويل ال يـسمح        . ومسؤوليات منفصلة 
لية تقسيم داخلي، للدولة بالتنصل من مسؤوليتها الدولية بعم

فتترتب على الدولة بصفتها شخصاً قانونياً دولياً       . ال أكثر 
مسؤولية عن تصرف مجيع األجهزة واآلليات واملـسؤولني        
الذين يشكلون جزءاً من تنظيمها ويتصرفون بتلك الصفة،        
بصرف النظر عن متتعهم بشخصية قانونية منفصلة مبقتضى        

  .قانوهنا الداخلي
                                                        

رى التأكيد على هذه النقطـة، يف سـياق الـدول           ج ) ٩٧(
وهي ليست قاصرة   . ) أعاله ٩١انظر احلاشية    (LaGrandاالحتادية، يف قضية    

  . والتعليق عليها٥وانظر أيضاً املادة . بطبيعة احلال على الدول االحتادية
؛ وانظـر  ٤من التعليق على املـادة  ) ١١(نظر الفقرة  ا )٩٨(
  .عليها  والتعليق٥ادة أيضاً امل

  . والتعليق عليها٧نظر املادة ا )٩٩(

 ٤وتنص املـادة    .  الثاين من مثاين مواد    ويتألف الفصل   )٨(
على القاعدة األساسية اليت تنسب تصرف أجهزة الدولة إىل     

تصرفات الكيانات املخولـة      تتناول ٥فاملادة  . هذه األخرية 
 احلالة ٦ممارسة السلطة احلكومية للدولة، كما تتناول املادة     

اخلاصة اليت يوضع فيها جهاز من أجهزة الدولة حتت تصرف 
. لة أخرى وخيول ممارسة السلطة احلكومية لتلك الدولة       دو

 أن تصرف األجهزة أو الكيانات املخولـة        ٧وتوضح املادة   
ممارسة السلطة احلكومية ُينسب إىل الدولة حـىت ولـو متّ           
خارج سلطة اجلهاز أو الشخص املعـين أو مبـا خيـالف            

 بعض احلاالت اإلضافية ١١ إىل ٨وتتناول املواد . التعليمات
ليت ينسب فيها التصرف إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل، ا

. على الرغم من عدم صدوره عن جهاز أو كيان تابع للدولة
 تتناول التصرف الذي يتم بناء على تعليمات من         ٨فاملادة  

 ٩وتتناول املادة . جهاز للدولة أو بتوجيهاته أو حتت رقابته  
 حكومية إذا التصرف املعني الذي ينطوي على عناصر سلطة

 ١٠أمـا املـادة     . مت القيام به يف غياب السلطات الرمسية      
فتتناول احلالة اخلاصة للمسؤولية، يف ظل ظروف حمددة، عن 

 حالة التصرف ١١وتتناول املادة . تصرف احلركات التمردية
الذي ال ينسب إىل الدولة مبوجب إحدى املـواد الـسابقة         

ه صادراً عنها، سواء    ولكن الدولة، مع ذلك، تتبناه، وتعترب     
  .صراحة أو بتصرفها

وتعترب هذه القواعد تراكمية، غـري أهنـا أيـضاً            )٩(
ميثـل مبـدأ     (ففي غياب تعهد أو ضمان حمـدد      . تقييدية

 ال تتحمل الدولة مسؤولية عن تـصرف        ،)١٠٠()التخصيص
. أشخاص أو كيانات يف ظروف ال يشملها هـذا الفـصل    

إيـران والواليـات    وكما أكد التحكيم يف املطالبات بني       
لكي ينسب فعل إىل الدولة ال بد من حتديـد          "املتحدة فإنه   

. )١٠١("الفاعلني وارتباطهم بالدولة بقدر من اليقني املعقول      
  .٢وينجم ذلك أصالً عن أحكام املادة 

   تصرفات أجهزة الدولة - ٤ملادة ا
عد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعالً        ي  - ١  

قتضى القانون الدويل، سواء أكان اجلهاز    صادراً عن هذه الدولة مب    
ميارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى، 

له يف تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته غوأياً كان املركز الذي يش
أنه جهاز من أجهزة احلكومة املركزية أم جهاز من أجهزة وحـدة         

  .إقليمية من وحدات الدولة

ز أي شخص أو كيان لـه ذلك       يشمل اجلها   - ٢  
  .املركز وفقاً للقانون الداخلي للدولة

                                                        
  . والتعليق عليها٥٥نظر املادة ا )١٠٠(
)١٠١( Kenneth P. Yeager v. Islamic Republic of Iran, Iran-

US C.T. R, vol. 17, p. 92, at pp.101-102 (1987).  
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  لتعليقا

  على املبدأ األول املتعلق٤ من املادة ١تنص الفقرة   )١(
 وهو - بالَنسْب ألغراض مسؤولية الدول يف القانون الدويل     

املبدأ الذي يقضي بنسب التصرفات اليت يقوم هبا جهاز من          
جهاز مـن   "وتشمل اإلشارة إىل    . أجهزة الدولة إىل الدولة   

مجيع الكيانات الفردية أو اجلماعيـة الـيت        " أجهزة الدولة 
وتـشمل  . يتألف منها تنظيم الدولة واليت تعمل نيابة عنها       

جهاز أي كيان حكومي إقليمي داخل الدولة على نفـس          
األساس الذي تشمل به األجهزة احلكومية املركزية هلـذه         

  . لة األخريةفهذا ما توضحه اجلم: الدولة
ففي القانون الدويل، ميكن أن تنسب إىل الدولة أفعال   )٢(

 ،معينة يقوم هبا أفراد أو كيانات ليس هلم مركز أجهزة الدولة          
. وجيري تناول هذه احلاالت يف مواد الحقة من هذا الفـصل          

فهـي حتـدد    . ولكن القاعدة تشكل مع ذلك نقطة انطالق      
. طة بداية حلاالت أخـرى    احلاالت اجلوهرية للَنسْب، وهي نق    

، مثالً، تنص على أن التصرفات اليت تأذن هبا الدولة،          ٨فاملادة  
ومن مث اليت تنسب إليها، هي تلك اليت يكون جهاز من أجهزة   

  .الدولة قد أذن هبا بشكل مباشر أو غري مباشر
لقد مت التسليم منذ وقت طويل يف األحكام القضائية           )٣(

ة عن تصرفات أجهزهتا اليت تعمل هبذه       الدولية بأن الدولة مسؤول   
 مثالً، قال احلكم ليـرب يف حكـم         ،ضية موزس قففي  . الصفة

:  والواليات املتحدة  كأصدرته جلنة مطالبات خمتلطة بني املكسي     
" هبـذه الـصفة   "إن أي موظف أو فرد يف مركز سلطة ميثل          "

حكومته، اليت تشكل، باملعىن الدويل، العـدد الكلـي جلميـع           
وصدرت منذ ذلك   . )١٠٢("والرجال يف مركز السلطة   املوظفني  

  .)١٠٣(احلني بيانات كثرية بشأن هذا املبدأ
إىل  لقد أمجعـت الردود اليت قدمتها احلكومـات       )٤(

لـى   ع )١٠٤(١٩٣٠اللجنة التحضريية ملؤمتر الهاي لعـام       
ضرورة نسب األفعال اليت تقوم هبا أجهزة الدولة، أو تقصري 

                                                        
)١٠٢( Moore, History and Digest, vol. III, p. 3127, at p. 

3129 (1871).  
 Claims of Italian Nationals (footnote 41ثالًنظر ما )١٠٣(

above); Salvador Commercial Company, UNRIAA, vol. XV (Sales 

No. 66.V.3), p. 455, at p. 477 (1902); and Finnish Shipowners (Great 

Britain/ Finland), ibid., vol. III (Sales No.1949.V.2), p. 1479, at p. 

1501 (1934).  
)١٠٤ ( League of Nations, Conference for the Codification of 

International Law, Bases of Discussion … (see footnote 88 above), pp. 25, 

41 and 52; Supplement to Volume III: Replies made by the Governments 

to the Schedule of Points; Replies of Canada and the United States of 

America (document C.75(a)M.69(a).1929.V), pp. 2–3 and 6.  

اعتمدت اللجنة الثالثة للمؤمتر    و. هذه األجهزة، إىل الدولة   
 نصت على حتميـل     ١يف القراءة األوىل، وباإلمجاع، مادة      

نـب  األي تقـصري مـن ج     "الدولة مسؤولية دولية نتيجة     
  .)١٠٥("أجهزهتا يف الوفاء بااللتزامات الدولية للدولة

ويترتب على مبدأ وحدة الدولة وجـوب اعتبـار           )٥(
دولة، أو تقـصري هـذه      األفعال اليت تقوم هبا مجيع أجهزة ال      

. األجهزة، أفعاالً صادرة عن الدولة، ألغراض املسؤولية الدولية
خصيـصاً   وغين عن القول إنه ليست هناك فئة أجهزة معينة         

الرتكاب أفعال غري مشروعة دولياً، وميكن أن يكون أي جهاز 
وال جييز تنوع   . من أجهزة الدولة مصدراً الرتكاب فعل كهذا      

ية أي متييز عام بني األجهـزة الـيت ميكنـها       االلتزامات الدول 
ارتكاب أفعال غري مشروعة دولياً وتلـك الـيت ال ميكنـها            

 اليت تعرب   ١وهذا ما تعكسه العبارات اخلتامية للفقرة       . ارتكاهبا
  .صراحة عن قاعدة القانون الدويل يف هذا املضمار

وهكذا ترد اإلشارة إىل جهاز الدولة بأوسع معىن يف           )٦(
فهذه اإلشارة ال تقتصر على أجهزة احلكومة املركزية،        . ٤ املادة

أو املسؤولني رفيعي املستوى أو األفراد املنوطة هبم املسؤولية عن          
خلارجية للدولة، بل متتد لتشمل أجهزة احلكومة أيـاً         االعالقات  

كان نوعها أو تصنيفها، وأياً كانت الوظائف اليت متارسها، وأياً          
لسل اهلرمي، مبا يف ذلك األجهزة علـى        كان مستواها يف التس   

فليس هناك أي متييـز هلـذا       . املستوى اإلقليمي أو حىت احمللي    
وعليه، . الغرض بني األجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية       

صرحت حمكمة التحكيم بني الواليـات املتحـدة األمريكيـة          
  :بأن لشركة التجارية السلفادوريةاوالسلفادور يف قضية 

دولة مسؤولة عن أفعال حكامها، سواء كـانوا ينتمـون إىل الـسلطة             لا
التشريعية أو التنفيذية أو القضائية يف احلكومة، ما دامت األفعـال ُتنفّـذ             

  .)١٠٦(صفتهم الرمسيةب

. قد أكدت حمكمة العدل الدولية أيضاً القاعدة بعبارات قاطعة        و
متع هبا  خلالف الناشئ حول احلصانة القضائية اليت يت      اففي قضية   

  : صرحت بأنه،مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان
فقاً لقاعدة راسخة من قواعد القانون الدويل، جيب اعتبار تصرف          و

وهذه القاعدة  . لة فعالً ارتكبته تلك الدولة    وأي جهاز من أجهزة الد    
  .)١٠٧(ذات طابع عريف... 

                                                        
، ٢٢٥ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٥٦ولية  حستنسخة يف   م )١٠٥(

  .٣ املرفق ،A/CN.4/96الوثيقة 
انظر احلاشية  ( Salvador Commercial Companyنظرا )١٠٦(

 .Chattin UNRIAA, vol. IV (Sales Noوانظر أيضاً قـضية ).  أعاله١٠٣

1951.V.1), p. 282, at pp. 285-286 (1927); and Dispute concerning the 

interpretation of article 79 of the Treaty of Peace, ibid., vol. XIII (Sales 

No. 64.V.3), p. 389, at p. 438 (1955).  
)١٠٧( Difference Relating to Immunity from Legal Process 

of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights)   انظـر



  مسؤولية الدول

  

51 

كان اهتمام احملكمة منصباً، يف تلك القضية، على أحكام         و
لة، لكن املبدأ نفسه ينطبق على األفعال التشريعية حماكم الدو

فكما قالت حمكمة العدل الـدويل      . )١٠٨(واألفعال التنفيذية 
انية املعينة يف سـيليزيا العليـا   ملصاحل األملاالدائمة يف قضية    

   )أساس املوضوع(البولندية 
ن وجهة نظر القانون الدويل واحملكمة اليت هي جهازه، تعرب القوانني م

ها، شأهنا يف ذلك شـأن          ... ية  البلد عن إرادة الدول وتشكل أنشطَت
  .)١٠٩(القرارات القانونية أو التدابري اإلدارية

وظائف تشريعية "اليت متارس   األجهزة٤عليه، تشمل املادة و
، على السواء   "أو تنفيذية أو قضائية أو أية وظائف أخرى       

وتراعي هذه الصيغة اللغوية أن مبدأ فصل السلطات لـيس        
متبعاً على الدوام، وأن هناك أجهزة كثرية متارس إىل حد ما 
مزجياً من السلطات العامـة ذات الطـابع التـشريعي أو           

يضاف إىل ذلك أن املصطلح حيمل      . التنفيذي أو القضائي  
أو أيـة   "معىن االمتداد ال التحديد، كما توضـح عبـارة          

وال حمل لتصنيف تصرف جهاز     . )١١٠("وظائـف أخـرى 
أو متعلق بأعمال إداريـة     " جتاري"لدولة بأنه   من أجهزة ا  

acta iure gestionis)(،ألغراض نسب التصرف إىل الدولة  .
  عقـد مـن العقـود     بوبطبيعة احلال، فإن إخالل دولة ما       

                                                                                      
 من  ٦ حيث ترد إشارة إىل املادة       ٦٢، الفقرة   ٨٧ ص   ،) أعاله ٥٦احلاشية  

  .٤واد املتعلقة مبسؤولية الدول، املدرجة اآلن يف املادة مشاريع امل
 German Settlersالنسبة لألفعال التشريعية، انظر مثالًب )١٠٨(

in Poland (footnote 65 above), at pp. 35-36; Treatment of Polish 

Nationals (footnote 75 above), at pp. 24-25; Phosphates in Morocco 

(footnote 34 above), at pp. 25-26; and Rights of Nationals of the United 

States of America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at 

pp. 193-194 .  ًأما خبصوص األفعال التنفيذية، فانظر مـثالMilitary and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (footnote 36 above); 

and ELSI (footnote 85 above) .  ًوبالنسبة لألفعال القضائية، انظـر مـثال 
"Lotus" (footnote 76 above); Jurisdiction of the Courts of Danzig 

(footnote 82 above); and Ambatielos, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 

1953, p.10, at pp. 21-22 .  ويف بعض احلاالت قد ينطوي التصرف املعـين
 Application of the Conventionعلى أفعال تنفيذية وقضائية معاً؛ انظر مثالً 

of 1902 (footnote 83 above), at p. 65.  
)١٠٩( Certain German Interests in Polish Upper Silesia, 

Merits, Judgment No. 7, 1926, P.C.I.J., Series A, No. 7, at p. 19.  
د تتضمن هذه الوظائف مثالً إصدار توجيهات إدارية        ق )١١٠(

ومعرفة ما إذا كانت هذه التوجيهات تتضمن خرقـاً         . إىل القطاع اخلاص  
تنـسب  " توجيهـات "هنا باعتبارهـا    اللتزام دويل قد تشكل قضية، غري أ      

 GATT, Report of the Panel Japan - Trade انظر مثالً. بوضوح إىل الدولة

in Semi-conductors, 24 March 1988, paras. 110-111; and WTO, Report 

of the Panel, Japan - Measures affecting Consumer Photographic Film 

and Paper, (document WT/DS44/R), paras. 10.12-10.16.  

 فخـرق   ،)١١١(ال يشكل يف حد ذاته خرقاً للقانون الدويل       
القانون الدويل يشترط إلعمال القانون الدويل استيفاء شرط 

نكار العدالة مـن جانـب حمـاكم الدولـة يف       آخر مثل إ  
ولكن إبرام  . اإلجراءات اليت يتخذها الطرف اآلخر املتعاقد     

 به ميثل مع ذلك     هجهاز من أجهزة الدولة لعقد ما أو إخالل       
 وميكن أن يرقى يف ،)١١٢(فعالً ارتكبته الدولة ألغراض املادة  

  .)١١٣(ظل ظروف معينة إىل فعل غري مشروع دولياً
اك أيضاً أي متييز على مستوى املبدأ بني        ليس هن و  )٧(

، شريطة أن يكـون     "املرؤوسني"وأفعال  " الرؤساء"أفعال  
ـه عبارة  نوهذا ما تعرب ع   . تصرفهم قد مت بصفتهم الرمسية    

، الواردة يف   "أياً كان املركز الذي يشغله يف تنظيم الدولة       "
األدىن  وما من شك يف أن جمال نشاط املـوظفني        . ٤املادة  
 مقيد بدرجة أكرب وقد ال يكون يف مقدورهم اختاذ          مستوى

ولكن التصرفات اليت يقومون هبا بـصفتهم       . قرارات هنائية 
وكـثرية هـي   . ٤الرمسية ُتنسب إىل الدولة ألغراض املادة   

احلاالت اليت تعني فيها على اللجان املختلطة بعد احلـرب          
 مثل  العاملية الثانية النظر يف تصرفات أجهزة ثانوية للدولة،       

مديري ممتلكات العدو، والُعَمد، وضباط الـشرطة، وقـد     
  اعتربت على الدوام أفعال هؤالء األشخاص أفعاالً تنـسب        

  .)١١٤(إىل الدولة

، بالقـدر   ٤طبق املبدأ الوارد يف املادة      نوباملثل، ي   )٨(
نفسه، على أجهزة احلكومة املركزية وأجهزة الوحـدات         

 التسليم هبذا املبدأ منذ     وقد مت . اإلقليمية أو الوحدات احمللية   

                                                        
  . والتعليق عليها٣نظر املادة ا )١١١(
قوق اإلنسان يف   نظر مثالً أحكام احملكمة األوروبية حل     ا )١١٢(
 ,.Swedish Engine Drivers’ Union v. Sweden, Eur. Court H.Rقـضية  

Series A, No. 20 (1976), at p. 14; and Schmidt and Dahlström  
v. Sweden, ibid., Series A, No. 21 (1976), at p. 15.  

كد مجيع أعضاء اللجنة السادسة الـذين ردواً علـى          أ )١١٣(
أجهـزة الدولـة     سؤال حمدد من اللجنة يف هذه القضية أن تصنيف أفعال         

بأعمـال سـيادية أو أعمـال إدارية أمر ال ميت إىل املوضـوع بـصلة             
  .)٣٥ الفقرة ،٣٢، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٨ولية حانظر (

 The Currie case, UNRIAA, vol. XIV (Salesنظر مثالًا )١١٤(

No. 65.V.4), p. 21, at p. 24 (1954); Dispute concerning the 

interpretation of article 79 (footnote 106 above), at pp. 431-432; and 

Mossé case, UNRIAA, vol. XIII (Sales No. 64.V.3), p. 486, at pp. 492-

 The Roperولالطالع على أحكام صدرت قبل ذلك، انظر . (1953) 493

case, ibid., vol. IV (Sales No.1951.V.1), p. 145 (1927); Massey, ibid., p. 

155 (1927); Way case, ibid. (1928), p.391, at p. 400 (1928); and 

Baldwin, ibid., vol. VI (Sales No.1955.V.3), p. 328 (1933) . ًوقارن أيضا
 ٨٥انظـر احلاشـية     ( ELSIدراسة مصادرة ُعمدة بالريمو ملصنع يف قضية        

  .٧٠، الفقرة ٥٠، ص )أعاله
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 - فقد صرحت مثالً جلنة التوفيق الفرنـسية        . وقت طويل 
  :يز بأنهغرثة دوق دي واإليطالية يف قضية 

 يف هذه القضية، ال يهم كثرياً أن يكـون      مغراض التوصل إىل حك   أل
 قد صدر عن إقليم صقلية      ١٩٤٧أغسطس  / آب ٢٩املرسوم املؤرخ   

أن الدولة اإليطالية مسؤولة عن تنفيذ      ذلك  . ال عن الدولة اإليطالية   
معاهدة السلم، حىت بالنسبة لصقلية، وذلك بـصرف النظـر عـن            
االستقالل الذايت املمنوح لصقلية يف العالقات الداخليـة مبوجـب          

  .)١١٥(القانون العام للجمهورية اإليطالية

قد حظي هذا الرأي بتأييد كبري خالل األعمال التحضريية         و
فقد سئلت احلكومات صـراحة     . ١٩٣٠ ملؤمتر الهاي لعام  

ألفعال "عما إذا كانت الدولة قد أصبحت مسؤولة نتيجة         
قامت هبا هيئات متارس وظائف عامة ذات طابع تشريعي أو 

أو نتيجة لتقـصري    ) كالنواحي أو املقاطعات، إخل   (ي  ذتنفي
  .)١١٦(وردت مجيع احلكومات باإلجياب". هذه اهليئات

ن تكون الوحدة اإلقليمية وليس مهما هلذا الغرض أ  )٩(
املعنية إحدى الوحدات املكونة لدولة احتادية أو منطقة تتمتع 
 باستقالل ذايت، وال أمهية كذلك ألن يكون القانون الداخلي

للدولة املعنية قد خول الربملان االحتادي سلطة إرغام الوحدة 
ويـشكل  . املذكورة على التقيد بااللتزامات الدولية للدولة     

قطة البداية لصدور سلسلة نمونتيخو  لصادر يف قضيةاحلكم ا
 ،يالتبففي قضية   . )١١٧(متسقة من األحكام يف هذا الصدد     
مبدأ "تأكيد    املكسيكية - أعادت جلنة املطالبات الفرنسية     

اليت تتحملها دولة احتادية عن مجيـع       ... املسؤولية الدولية   
 إىل تقدمي   األفعال اليت ترتكبها والياهتا املنفصلة واليت تؤدي      

والحظت بوجه خاص أن " مطالبات من جانب دول أجنبية  
ال ميكن إنكارها، حىت يف احلاالت اليت       "... هذه املسؤولية   

                                                        
)١١٥( UNRIAA, vol. XIII (Sales No. 64.V.3), p.150, at p. 

 Theولالطالع على أحكام صدرت قبل ذلك، انظر مـثالً . (1951) 161

Pieri Dominique and Co. Case, ibid., vol. X (Sales No. 60.V.4), 

p.139, at p. 156 (1905).  
)١١٦( League of Nations, Conference for the Codification 

of International Law, Bases of Discussion ... (see footnote 104 above), 

p. 90; Supplement to Vol. III...(ibid.), pp. 3 and 18.  
 ,Moore, History and Digest, vol. II, p. 1421نظر ا )١١٧(

at p. 1440 (1874).   انظر أيضاً وDe Brissot and others, Moore, History 

and Digest, vol. III, pp. 2967, at pp. 2970–2971 (1855); Pieri 

Dominique and Co. (footnote 115 above), at pp. 156–157; Davy case, 

UNRIAA, vol. IX (Sales No. 59.V.5), p. 467, at p. 468 (1903); Janes 

case (footnote 94 above); Swinney, UNRIAA, vol. IV (Sales No. 

1951.V.1), p. 101 (1925); Quintanilla, ibid., p. 101, at p. 103 (1925); 

Youmans, ibid., p. 110, at p. 116 (1925); Mallén, ibid., p. 173, at p. 

177 (1927); Venable, ibid., p. 218, at p. 230 (1925); and Tribolet, 

ibid., p. 598, at p. 601 (1925).   

ال مينح فيها دستور االحتاد احلكومة املركزية حق مراقبـة          
الواليات املنفصلة أو حق مطالبتها باالمتثال يف تـصرفاهتا         

هذه القاعدة باطراد   وطبقت  . )١١٨("لقواعد القانون الدويل  
فعلى سبيل املثال، قالت حمكمـة العـدل        . منذ ذلك احلني  

  :غراندالالدولية يف قضية 
ـ يث إن املسؤولية الدولية للدولة تترتب على الف       ح ل الـذي ترتكبـه     ع

األجهزة والسلطات املختصة املتصرفة يف هذه الدولة، أياً كانت؛ وحيث          
ذ مجيع التدابري اليت يف حوزهتـا       إنه يتعني على الواليات املتحدة أن تتخ      

لضمان عدم إعدام والتر الغراند إىل حني صدور احلكم النهائي يف هذه            
اإلجراءات؛ وحيث إنه وفقاً للمعلومات املتاحة للمحكمة، خيضع تنفيذ         
التدابري املشار إليها يف هذا األمر لقضاء حاكم والية أريزونا؛ وحيث إن            

، من مث، بإحالة هذا األمر إىل حاكم هذه حكومة الواليات املتحدة ملزمة
الوالية؛ وحيث إن حاكم والية أريزونا ملزم بالتصرف وفقاً للتعهـدات    

  .)١١٩(الدولية للواليات املتحدة

يعزز أسباب تبين هذا املوقف هو أن الدول         إن ما   )١٠(
االحتادية ختتلف اختالفاً شاسعاً من حيث هيكلها وتوزيـع        

اليت يتكون منها االحتاد ال تتمتع يف سلطاهتا، وأن الوحدات 
مهما كانت (معظم احلاالت بشخصية قانونية دولية مستقلة 

أما يف  . وليست لديها أية سلطة إلبرام املعاهدات     ) حمدودة
تفاقـات  ااحلاالت اليت جيوز فيها للوحدات املذكورة إبرام        

 فيجوز أن يكون الطرف اآلخر ،)١٢٠(دولية على مسؤوليتها
اماً على االكتفاء بالطعن يف الوحدة املعنيـة يف         قد وافق مت  

حالة وجود خرق ما؛ ويف هذه احلالة، لن تستتبع القـضية           
ـ         . وادمسؤولية الدولة االحتادية وستخرج عن نطاق هذه امل

ومثة إمكانية أخرى هي أن تكون مسؤولية الدولة االحتادية         
مبوجب معاهدة حمدودة باألحكام املنصوص عليها يف شرط        

وميثل هذا بوضوح اسـتثناًء     . )١٢١(ادي وارد يف املعاهدة   احت
من القاعدة العامة وال ينطبق إال على العالقات بني الدول          

طيهـا، ويـسري    غاألطراف يف املعاهدة ويف القضايا اليت ت      
  . ٥٥مبقتضى مبدأ التخصيص الوارد يف املادة 

أمهية القانون الداخلي عند حتديد  ٢لفقرة اوتشرح   )١١(
فتحديد طبيعة جهاز كهذا    . هاز من أجهزة الدولة   مركز ج 

  ومن جهة أخـرى،   . مبوجب القانون الداخلي أمر حاسم    
ة زال تكفي اإلشارة إىل القانون الداخلي لتحديد مركز أجه     

                                                        
)١١٨( UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952. V.3), p. 534, at p. 

536 (1929).  
احلاشية انظر  (LaGrand, Provisional Measuresنظر ا )١١٩(

 LaGrand (Germany v. United States ofوانظـر أيـضاً   ).  أعـاله ٩١

America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 495, para. 81.  
 من املادة   ٣ والفقرة   ٥٦ من املادة    ٣نظر مثالً الفقرة    ا )١٢٠(

  .١٩٩٩أبريل / نيسان١٨من دستور االحتاد السويسري الصادر يف  ١٧٢
 من اتفاقية محاية التراث احلضاري      ٣٤نظر مثالً املادة    ا )١٢١(

  .يوالطبيعي العامل
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  ففـي بعـض الـنظم،     . الدولة، وذلك لعـدة أسـباب     
ال يتحدد مركز ووظائف كيانات خمتلفة بالقانون فحسب،        

ضاً، وميكن أن تكـون اإلشـارة       بل باملمارسة والعرف أي   
أضـف إىل ذلـك أن      . حصراً إىل القانون الداخلي مضللة    

القانون الداخلي يف دولة ما قد ال يصنف الكيانات اليت هلا           
ويف . تصنيفاً شامالً، أو قد ال يصنفها بتاتاً" األجهزة"مركز 

حاالت كهذه إذا كانت سلطات كيان ما وعالقته هبيئات         
، "كجهاز"ن الداخلي مهمة لتصنيفه     أخرى مبوجب القانو  

وحىت . فإن القانون الداخلي لن يؤدي مهمة التصنيف بنفسه
املستعمل يف  " جهاز"لو فعل ذلك، ميكن أن يكون ملصطلح        

القانون الداخلي معىن خاص، ال املعىن الواسع جداً الوارد         
ففي بعض النظم القانونيـة مـثالً، يـشري         . ٤به يف املادة    

إىل اهليئات العليا فقط مثل رئيس الدولة " ةاحلكوم"مصطلح 
ويف نظم أخرى، يكون للـشرطة مركـز        . وجملس الوزراء 

خاص مستقل عن السلطة التنفيذية؛ وال جيوز أن يعين ذلك، 
ألغراض القانون الدويل، أن هذه ليـست أجهـزة تابعـة        

ومن مث، ال جيوز لدولة أن تتنصل من مسؤولية . )١٢٢(للدولة
 بالفعل كجهاز من أجهزهتا جملـرد أن        سلوك هيئة تتصرف  

وتتحقق هذه النتيجة  . قانوهنا ال مينح هذه اهليئة ذلك املركز      
  .٢يف الفقرة " يشمل"باستعمال كلمة 

 مـصطلح   ٤ من املادة    ٢لفقرة  اوقد استخدم يف      )١٢(
وهـو  . ٧ و ٥كما استخدم يف املادتني     " شخص أو كيان  "

ص طبيعي  مستخدم لكي يشمل معىن واسعاً يضم أي شخ       
أو قانوين مبن يف ذلك الفرد الشاغل ملنـصب أو اإلدارة أو            

ويستخدم . اللجنة أو أي هيئة أخرى متارس سلطة عامة، إخل
مشاريع املواد املتعلقة    يف )١٢٣(مبعىن مشابه " كيان"مصطلح  

حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، املعتمدة يف        
  .١٩٩١عام 

 واضح وال ٤املبدأ الوارد يف املادة  وبالرغم من أن      )١٣(
ومثة مشكلة  . جدال فيه، ميكن أن تنشأ صعوبات يف تطبيقه       

خاصة هي حتديد ما إذا كان شخص ما هو جهـاز مـن             
واحتمال أن الـشخص    .  هبذه الصفة  فأجهزة دولة يتصر  

املعين كانت لديه بواعث خفية أو غري مشروعة أو كـان           
مر ال ميـت إىل هـذا       يسيء استخدام السلطة العامة هو أ     

                                                        
 ,the Church of Scientology case, Germanyنظر مثالًا )١٢٢(

Federal Supreme Court, Judgment of 26 September 1978, case No. VI 

ZR 267/76, Neue Juristische Wochenschrift, No. 21 (May 1979),  
p. 1101; ILR, vol. 65, p. 193; and Propend Finance Pty Ltd v. Sing, 

England, Court of Appeal, ILR, vol. 111, p. 611 (1997) .  وكانت هـذه
حاالت تتعلق حبصانات الدول، ولكن املبدأ نفسه ينطبـق فـي ميـدان           

  .دوللمسؤولية ا
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٩١ولية  حنظر  ا )١٢٣(

  . ٣٩-٢٨ص 

فحيثما يتصرف شخص كهذا بصفة رمسيـة      . الغرض بصلة 
ظاهرة، أو حتت قناع السلطة، فإن األفعال املعنية ستنسب         

وقد ميزت أحكام التحكيم الدولية بوضوح بني . إىل الدولة 
تصرفات غري مسموح هبا يقوم هبا جهاز من أجهزة الدولة،          

ل، انطوى حكم   فعلى سبيل املثا  . وتصرفات شخصية حبتة  
 الواليــات املتحدة يف    - جلنة املطالبات العامة املكسيك     

 أوالً، على فعل ارتكبه موظف يتصرف بصفته        ،النمقضية  
خر ارتكبه هذا املوظف نفـسه      آالفردية، وثانياً، على فعل     

وقد نسب  . )١٢٤(بصفته الرمسية، وإن كان بطريقة تعسفية     
ومل تستبعد  . ألولإىل الدولة التصرف األخري، ال التصرف ا      

املسؤولية  ريك املكسيكية يف قضية - جلنة املطالبات الفرنسية 
مل يكن للفعل فيها صـلة بالوظيفـة        "إال يف احلاالت اليت     

  .)١٢٥(" جمرد فعل ارتكبـه فـرد عـادي       نالرمسية وإمنا كا  
وال ينبغي اخللط بني حالة تصرفات شخصية حبتة وحالـة          

 مع ذلك تـصرفاً     جهاز يؤدي عمله هبذه الصفة ويتصرف     
يتجاوز حـدود سلطتـه أو ينتهك القواعد اليت حتكم طريقة         

ففي هـذه احلالة األخرية، يكون اجلهاز قـد تصرف . تشغيله
. )١٢٦(٧  املبدأ تؤكـده املـادة     امع ذلك باسم الدولة، وهذ    

وسيتعني بطبيعـة احلال، عنـد تطبيق هذا االختبار، تناول 
  .فهاكل حالة على أساس وقائعها وظرو

   تصرفات األشخاص أو الكيانات اليت متارس - ٥ملادة ا
  بعض اختصاصات السلطة احلكومية

يعترب فعالً صادراً عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل           
ن ال يشكل جهازاً من أجهزة الدولة مبقتضى اتصرف شخص أو كي

 ولكن خيوله قانون تلك الدولة صالحية ممارسـة بعـض           ٤املادة  
سلطة احلكومية، بشرط أن يكـون الـشخص أو         اختصاصات ال 

  .الكيان قد تصرف هبذه الصفة يف احلالة املعينة

  لتعليقا

 َنسب تصرفات هيئات ليست من      ٥تتناول املادة     )١(
، ومصرح هلا مـع     ٤املعىن الوارد يف املادة     بأجهزة الدولة   

واهلدف من هذه   . ذلك مبمارسة سلطة حكومية، إىل الدولة     
ة ظاهرة الكيانات شبه احلكومية اليت يتزايد       املادة هو مراعا  

شيوعها واليت متارس عناصر من السلطة احلكوميـة حمـل          
أجهزة الدولة، وحاالت متت فيها خصخصة شركات كانت 

                                                        
)١٢٤( Mallén)    ١٧٥    ، ص  )      أعاله   ١١٧            انظر احلاشية   .   
)١٢٥( UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V. 3), p. 516, at p. 

 ,Moore, History and Digestيف  Bensleyضية قانظر أيضاً و. (1929) 531

vol. III, p. 3018 (1850)") ال خيضع ألي إجراءات رمسية ... ك مفرط اانته
. Castelain, ibid., p. 2999 (1880)؛ وقضية ")وال صلة لـه بواجباته الرمسية

   . والتعليق عليها٧ وانظر كذلك املادة
  .٧من التعليق على املادة ) ٧(نظر الفقرة ا )١٢٦(



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

 

54 

تابعة للدولة ولكن هذه الشركات ظلت حتتفظ بوظـائف         
  . عامة أو وظائف تنظيمية معينة

، وهو مـصطلح عـام،      "كيان"ويعكس مصطلح     )٢(
موعة الواسعة من اهليئات اليت جيوز أن خيوهلا قانون دولة       اجمل

ما، رغم عدم كوهنا أجهزة، صـالحية ممارسـة سـلطة           
وميكن أن تشمل هذه اهليئات شركات حكومية،       . حكومية

يانات شبه عامة، ووكاالت عامة على اختالف أنواعها، كو
بل وحىت، يف حاالت معينة، شركات خاصة، شـريطة أن          

الدولة الكيان يف كل حالـة سـلطة ممارسـة       خيول قانون   
وظائف تتسم بطابع عام متارسها أجهزة الدولة يف األوقات         
العادية، وأن يكون لتصرف الكيان صلة مبمارسة الـسلطة         

ففي بعض البلدان، مثالً، ميكن التعاقد مع       . احلكومية املعنية 
شركات أمن خاصة حلراسة السجون وجيوز هلا هبذه الصفة         

 سلطات عامة مثل سـلطة االحتجـاز وسـلطة          أن متارس 
وجيـوز أن   . التأديب عمالً حبكم قضائي أو بلوائح السجن      

تسند إىل خطوط جوية خاصة أو مملوكة للدولة سـلطات          
ويف . معينة فيما يتعلق برقابة اهلجرة أو بـاحلجر الـصحي   

قضية رفعت أمام حمكمة املطالبات بني إيران والواليـات         
سسة مستقلة أنشأهتا الدولة ممتلكات     املتحدة، كان لدى مؤ   

ُتستخدم ألغراض خريية وختضع لرقابة حكومية ُمـشددة؛        
. وكانت سلطاهتا تشمل تعيني األمالك لوضع اليد عليهـا        

واعُترب أن املؤسسة كيان عام ال كيان خاص، وأهنا تدخل،          
من مث، يف نطاق اختصاص احملكمة؛ أما فيما يتعلق بإدارهتا          

 ٥ُزعم نزع ملكيتـها، فكانـت املـادة         للممتلكات اليت   
  .)١٢٧(ستغطيها على أي حال

إن إمكانية تصنيف كيان ما بأنه كيان عام أو كيـان             )٣(
ة الدولة بدرجة   كخاص وفقاً ملعايري نظام قانوين معني، أو مشار       

أكرب أو أقل يف رأمساله، أو بوجه أعم، يف ملكية أصوله، وكون            
ة، ملن األمور اليت ال متثل معايري هذا الكيان ال خيضع لرقابة تنفيذي

وبدالً مـن   . حامسة ألغراض نسب تصرفات الكيان إىل الدولة      
 إىل السمة احلقيقية املشتركة بـني هـذه         ٥ذلك، تشري املادة    

الكيانات، أال وهي أهنا خمولة سلطة ممارسة عناصر حمددة مـن           
ة السلطة احلكومية، حىت إذا اقتصر األمر على ختويلها هذه السلط

  . يف نطاق حمدود أو يف سياق حمدد
وميكن اعتبار الكيانات شبه احلكومية ظاهرة حديثـة          )٤(

  مبدأ مت التسليم به منذ فترة٥نسبياً، ولكن املبدأ اجملسد يف املادة     
فعلى سبيل املثال، أيدت بعض احلكومـات بـشدة، يف      . زمنية

ؤمتر ردها على طلب املعلومات الذي قدمته اللجنة التحضريية مل        

                                                        
)١٢٧( Hyatt International Corporation v. The Government 

of the Islamic Republic of Iran, Iran-U.S C.T.R., vol. 9, p. 72, at pp. 88-

94 (1985)..  

، أن ُتنسب إىل الدولة تـصرفات هيئـات         ١٩٣٠الهاي لعام   
فقد . مستقلة متارس وظائف عامة تتسم بطابع إداري أو تشريعي

  :أكدت احلكومة األملانية مثالً أن
الناظمة ملسؤولية الدولة عن تصرفات أجهزهتا تنطبق بـنفس          ملبادئا

ض السلطة،  القوة على اهليئات اليت تتصرف بصفة رمسية، حبكم تفوي        
فمن وجهة نظـر القـانون      ... للحفاظ مثالً على النظام يف منطقة       

الدويل، ال يهم أن حتافظ الدولة على نظام منطقة بعينها باالستعانة           
بالشرطة التابعة هلا أو بإسناد هذه املهمة، بدرجة أكرب أو أقـل، إىل         

  .)١٢٨(هيئات مستقلة ذاتياً

 التايل للمناقـشة،    عليه، أعدت اللجنة التحضريية األساس    و
ولكن مل تتمكن اللجنة الثالثة للمؤمتر من النظر فيه خالل          

  :الوقت املتاح هلا
 مكون الدولة مسؤولة عما يلحق بأجنيب من أضرار نتيجة قيام أو عدت

قيام مؤسسات مستقلة ذاتياً بأفعال وهي متارس وظائف عامة تتسم          
 القيام هبذه األفعال    بطابع تشريعي أو إداري، إذا كان القيام أو عدم        

  .)١٢٩(خيالف االلتزامات الدولية للدولة

" شبه حكومية"إن ما يربر نسب تصرفات كيانات   )٥(
داخلي لإىل الدولة مبوجب القانون الدويل هو أن القانون ا        

للدولة خيول الكيان املعين سلطة ممارسة عناصر معينة مـن          
ن فعالً من فإذا أريد اعتبار تصرفات الكيا. السلطة احلكومية

أفعال الدولة ألغراض املسؤولية الدولية، وجب أن تتعلـق         
تصرفات كيان من هذا النوع بالنشاط احلكومي املعين، ال         

فعلـى  . بنشاط آخر خاص أو جتاري قد يزاوله هذا الكيان   
سبيل املثال، ستعترب تصرفات شركة سكة حديد ُخولـت         

 القانون بعض سلطات الشرطة فعالً من أفعال الدولة مبوجب
الدويل إذا تعلقت تلك التصرفات مبمارسة هذه السلطات،        

كبيع تذاكر أو شراء عربـات      (ال مبمارسة أنشطة أخرى     
  ). سكة حديد

" السلطة احلكومية"ق ا حتديد نط٥وال حتاول املادة   )٦(
ذلك أن  . بدقة ألغراض نسب تصرفات كيان ما إىل الدولة       

منا يتوقف على اجملتمع    ، بعد حد معني، إ    "حكومياً"ما يعترب   
واألمر الذي يتسم بأمهية خاصة ليس . ذاته وتارخيه وتقاليده

هو مضمون السلطات فحسب، بل أيضاً طريقـة منحهـا          
لكيان ما، واألغراض اليت متارس من أجلها، ونطاق مساءلة         

                                                        
)١٢٨( League of Nations, Conference for the Codification 

of International Law, Bases of Discussion.. ) أعـاله ٨٨انظر احلاشية ( ،
وأفادت احلكومة األملانية بأن هذه املالحظات ميكن أن تـشمل          . ٩٠ص  
الدولة، كإجراء استثنائي، بتخويل منظمات خاصـة       "الة اليت تقوم فيها     احل

سلطات وواجبات عامة أو بالسماح هلا مبمارسة حقوق سيادية، كمـا يف            
ة شركات السكك احلديدية اخلاصة اليت يسمح هلا باالحتفاظ بقـوة           حال

  .املرجع نفسه، "شرطة
  .٩٢، ص املرجع نفسه )١٢٩(
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وهذه أساساً مـسائل    . الكيان عن ممارستها أمام احلكومة    
  .ف خمتلفةتتعلق بتطبيق معيار عام على ظرو

 تقصرها بوضوح على الكيانات ٥إن صياغة املادة   )٧(
. اليت خيوهلا القانون الداخلي سلطة ممارسة سلطة حكومية       

ف فيها كيان ما روينبغي التمييز بينها وبني احلاالت اليت يتص
بتوجيه من الدولة أو حتت رقابتها، وهي حاالت تـشملها          

يان أو جمموعة مـا     ، واحلاالت اليت يستويل فيها ك     ٨املادة  
على السلطة يف غياب أجهزة الدولة ولكـن يف ظـروف           
تستدعي ممارسة السلطة احلكومية، وهي حاالت تتناوهلـا        

، يكون الكيان مشموالً حىت إذا ٥وألغراض املادة . ٩املادة 
انطوت ممارسته للسلطة على سلطة تقديرية مستقلة أو على       

 إثبـات أن  سلطة التصرف؛ إذ ليس هناك مـا يـدعو إىل     
 ال ٥بيد أن املادة . التصرف قد مت بالفعل حتت رقابة الدولة

متتد لتشمل مثالً حاالت جييز أو يربر فيها القانون الداخلي          
ببساطة تصرفات معينة على سبيل املساعدة الذاتية أو الدفاع 
عن النفس؛ أي عندما متنح سلطات أو تأذن بتصرفات يقوم 

فعلى القانون الداخلي   . ة عامة هبا مواطنون أو مقيمون بصف    
املعين أن يسمح على وجه التحديد بالتصرف بوصفه يشمل     
سلطة عامة، إذ ال يكفي أن جييز نشاطاً كجزء من التنظيم           

  .ومن مث، يتعلق األمر بفئة ضيقة. العام لشؤون اجملتمع

 تصرفات األجهزة التـي توضع حتـت       - ٦ملادة  ا
  تصرف الدولة من قبل دولة أخرى

ترب فعالً صادراً عن الدولة مبقتضى القانون الـدويل         يع  
تصرف جهاز يوضع حتت تصرف هذه الدولة من قبل دولة أخرى           
إذا كان هذا اجلهاز يتصرف ممارسةً لبعض اختصاصات الـسلطة          

  .كومية للدولة اليت يوضع اجلهاز حتت تصرفهاحلا

  لتعليقا

 يوضع   احلالة احملدودة والدقيقة اليت    ٦تتناول املادة     )١(
فيها فعالً جهاز من أجهزة دولة حتت تصرف دولة أخرى          
حبيث جيوز هلذا اجلهاز أن يعمل مؤقتاً ملنفعة الدولة األخرى 

از، التابع هففي هذه احلالة، يتصرف اجل . ويف نطاق سلطتها  
أصالً لدولته، بشكل حصري ألغراض ومنفعة دولة أخرى،        

  .وينسب تصرفه للدولة األخرى وحدها

، "يوضع حتت تصرف هذه الدولـة     "دد عبارة   وحت  )٢(
، الشرط الضروري الذي جيب استيفاؤه      ٦الواردة يف املادة    

العتبار تصرف اجلهاز، مبوجب القانون الدويل، فعالً مـن         
. ملستقبلة وليس من أفعال الدولـة املوفـدة       اأفعال الدولة   

الدولة املستقبلة هـو    " وضع جهاز حتت تصرف   "ومفهوم  

ين ضمناً أن اجلهاز يتصرف مبوافقة الدولة      مفهوم خمصص يع  
وينبغي أن يكلف   . املستقبلة ويف نطاق سلطتها وألغراضها    

اجلهاز بأداء مهام تقتصر على املهام املنوطة بالدولة الـيت          
ويف أداء املهام املسندة إىل هذا اجلهاز       . يوضع حتت تصرفها  

مع من قبل الدولة املستفيدة، جيب أيضاً أن يعمل بالتعاون          
آلية الدولة املـسـتفيدة وحتـت إشـرافها وســيطرهتا         

وبالتايل . اخلالصني، ال بناء على تعليمات من الدولة املوفدة       
 ال تعىن باحلاالت العادية للتعاون أو التشـارك ٦فإن املادة  

  .)١٣٠(بني الدول عمالً مبعاهدة أو غري ذلك
واألمثلة على احلاالت اليت ميكن أن يشملها هـذا           )٣(
فهوم احملدود جلهاز دولة تضعه دولته حتت تصرف دولة         امل

أخرى قد تشمل جزءاً من اخلدمات الـصحية أو وحـدة           
أخرى ُتخضع ألوامر بلد آخر ملساعدته يف التصدي لوباء أو 

عية، أو تعيني قضاة يف قـضايا خاصـة للعمـل    يكارثة طب 
ويف املقابل فإن جمرد تقدمي     . كأجهزة قضائية لدولة أخرى   

و مساعدة من أجهزة دولة إىل دولة أخرى يف إقليم          معونة أ 
فـيمكن  . ٦هذه الدولة األخرى ال يدخل يف نطاق املادة         

مثالً إرسال قوات مسلحة ملساعدة دولة أخرى يف ممارسة         
. حقها يف الدفاع اجلماعي عن الذات أو ألغراض أخـرى         

وحيث تظل هذه القوات خاضعة لسيطرة الدولة املوفدة هلا         
رس اختصاصات السلطة احلكومية للدولة املوفـدة       فإهنا متا 

وميكن أيـضاً أن تنـشأ حـاالت     . وليس للدولة املستقبلة  
يتصرف فيها جهاز إحدى الدول بنـاء علـى تعليمـات           
مشتركة من دولته والدولة األخرى، أو قد يوجـد هنـاك     

ويف هذه احلاالت ينسب . جهاز واحد مشترك بني عدة دول
  .)١٣١(قتضى مواد هذا الفصلالتصرف إىل الدولتني مب

 هو  ٦وبالتايل فإن العنصر احلاسم ألغراض املادة         )٤(
إثبات وجود صلة وظيفية بني اجلهـاز املعـين ونظـام أو            

تضعه دولة حتت   "ز  اومفهوم جه . سلطات الدولة املستقبلة  
دولة أخرى يستبعد حالة أجهزة الدولة اليت ُترَسل        " تصرف

ملوفدة أو حىت ألغـراض     إىل دولة أخرى ألغراض الدولة ا     
مشتركة بني الدولتني وحتتفظ فيهـا األجهـزة املرسـلة          

                                                        
اهلجرة غري املـشروعة     من مث فإن تصرف إيطاليا إزاء     و )١٣٠(

 Xhavara and:عن طريق البحر عمالً باتفاق مع ألبانيا مل ينسب إىل ألبانيا

Others v. Italy and Albania, application No. 39473/98, Eur. Court H.R., 

decision of 11 January 2001 .  وعلى النقيض من ذلك، فالتصرف الـذي
جلمركي لتركيا واجلماعات األوروبية ال     االتـحاد   ا اختذته تركيا يف سياق   

 :WTO, Report of the Panel, Turkeyانظـر : يـزال ينـسب إىل تركيـا   

Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products 

(WT/DS34/R), 31 May 1999, paras. 9.33-9.44.  
  . والتعليق عليها٤٧نظر أيضاً املادة ا )١٣١(
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كما يف حالة البعثـات الثقافيـة، أو        : باستقالهلا ووضعها 
البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، أو منظمات الغـوث أو         

 أيضاً احلاالت   ٦وتستبعد من نطاق املادة     . املعونة األجنبية 
دون موافقة هذه " املستفيدة"ة اليت تؤدى فيها وظائف الدول

الدولة، كما يف حالة الدولة اليت تضطر، عندما جتعـل يف           
وضع التبعية أو احلماية أو االحتالل اإلقليمي أو ما شـابه           
ذلك، إىل السماح بوقف أعمال أجهزهتا وبإحالل أجهـزة        

  .)١٣٢(الدولة األخرى حملها بدرجة أكرب أو أقل
أوالً، . ٦لتطبيق املادة   وجيب استيفاء شرطني آخرين       )٥(

جيب أن يكون للجهاز املعين الوضع القانوين ألجهـزة الدولـة          
املوفدة؛ وثانياً، جيب أن ينطوي تصرف هذا اجلهاز على ممارسة          

وأول . حلكومية يف الدولة املستقبلة   ابعض اختصاصات السلطة    
 تـصرف الكيانـات   ٦هذين الشرطني يستبعد من نطاق املادة       

فراد العاديني الذين مل يكن هلم قط وضع جهاز من       اخلاصة أو األ  
فمثالً، ال يكون يف العـادة للخـرباء أو         . أجهزة الدولة املوفدة  

املستشارين الذين يوضعون حتت تصرف الدولة يف إطار برامج         
املساعدة التقنية الوضع الذي يكون لألجهزة يف إطـار النظـام        

 فيوجب على اجلهـاز     أما الشرط الثاين  . القانوين للدولة املوفدة  
أن يتـصرف   "املوضوع حتت تصرف دولة من قبل دولة أخرى         

يف الدولـة   " ممارسة لبعض اختصاصات الـسلطة احلكوميـة      
وال يعزى فعل من األفعال إىل الدولـة املـستقبلة إال     . املستقبلة

حينما ينطوي تصرف اجلهاز املعار على ممارسة اختـصاصات         
ومقارنة بعـدد حـاالت     . تقبلةالسلطة احلكومية يف الدولة املس    

األعمال التعاونية اليت تقوم هبا الدول يف جماالت مثل الـدفاع           
 إال مفهوماً معينـاً     ٦املشترك واملعونة والتنمية، ال تشمل املادة       

ورغم ذلك، فإن هذه    ". املسؤولية املنقولة "وحمدوداً هو مفهوم    
  .احلالة ليست جمهولة يف ممارسة الدول

 فَقَد قنصل بريطاين يف فارس، عنـدما        ،فرويشيف قضية     )٦(
كان يقوم بصفة مؤقتة بأعمال القنصلية الفرنسية، بعـض األوراق          

 نوبصدد دعوى رفعتها فرنسا، قرر احملكّم بيخم      . اليت أُودعت لديه  
ال ميكن اعتبار احلكومة الربيطانية مسؤولة عن إمهال قنـصلها          "أنه  

ل قنـصلية دولـة     وهو يعمل بصفته الشخص الذي يقوم بأعمـا       
ويعين قرار احملكّم ضمناً أنه مل يرد يف الشروط املتفق          . )١٣٣("أخرى

وإذا . عليها لعمل القنصل الربيطاين أي نص حيملّه مسؤولية أفعالـه         
 رفع دعوى يكون املـدعى عليـه الـصحيح      سعت دولة ثالثة إىل   

  . هو الدولة اليت مت التصرف نيابة عنها٦مبوجب املادة 
                                                        

 الدولة عن التوجيه أو السيطرة      ةالطالع على مسؤولي  ل )١٣٢(
 ١٨ و ١٧أو إكراه دولة أخرى على عمل غري مشروع دولياً، انظر املادتني            

  .والتعليقني عليهما
)١٣٣( UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1113, at p. 

1141 (1931).  

اللجنة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف      وقد نظرت     )٧(
قضيتني تتصالن مبمارسة الشرطة السويـسرية لـصالحيات        

ويف حينـه مل تكـن      . )١٣٤(إليها يف ليختنـشتاين   " موكلة"
 محاية حقوق اإلنسان واحلريات     ةليختنشتاين طرفاً يف اتفاقي   

، وبالتايل إذا   )االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (األساسية  
املعين إىل ليختنشتاين وحدها ال يكون قد وقع نسب التصرف 

وقبلت اللجنة النظر يف القضية مـستندة   . أي خرق لالتفاقية  
إىل أن سويسرا قد مارست واليتها يف جمايل اجلمارك واهلجرة 
يف ليختنشتاين مبوجب املعاهدة اليت تنظم العالقـات بـني          

  رغم أن ذلك كان مبوافقة     ١٩٢٣سويسرا وليختنشتاين لعام    
وأفراد الـشرطة   . ليختنشتاين ويف املصلحة املشتركة للبلدين    

املعنيون مل خيضعوا إال للقانون السويسري وحده واعُترب أهنم         
وهبذا املعىن مل يكونوا    . ميارسـون السلطات العامة لسويسرا   

  .)١٣٥(الدولة املستقبلة" حتت تصرف"
ومثة مثال قدمي العهد آخر على حالة تنطبق عليها           )٨(
 هو اللجنة القضائية مبجلس امللكة اخلاص باململكة        ٦دة  املا

املتحدة اليت تعمل كمحكمة استئناف هنائية لعدد من الدول 
كة لأما قرارات جملس امل   . املستقلة األعضاء يف الكومنولث   

بشأن استئناف من دولة مستقلة مـن دول الكومنولـث          
 .فتنطوي على مسؤولية تلك الدولة وليس اململكة املتحدة       

ويوازي دور جملس امللكة اخلاص بعض حماكم االسـتئناف         
النهائية اليت تعمل مبوجـب ترتيبـات قائمـة مبوجـب           

وتوجد أمثلة عديدة على إعارة قضاة حلني       . )١٣٦(معاهدات
ويعمل هؤالء القضاة بـصفتهم     : دولة أخرى  من دولة إىل  

قضاة يف الدولة املستقبلة وال تنسب قـراراهتم إىل الدولـة          
  .حىت وإن ظلت هذه الدولة تدفع هلم مرتباهتماملوفدة 

وميكن أن تثار أيضاً أسئلة مماثلة يف قضية أجهزة           )٩(
تابعة ملنظمات دولية وموضوعة حتت تصرف الدولة ومتارس 

                                                        
)١٣٤( X and Y v. Switzerland, applications Nos. 7289/75 

and 7349/76, decision of 14 July 1977; Council of Europe, European 

Commission of Human Rights, Decisions and Reports, vol. 9, p. 57; 

and Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1977, vol. 

20 (1978), p. 372, at pp. 402-406.  
 ,Drozd and Janousek v. France and Spainنظر أيضاًا ) ١٣٥(

Eur. Court. H.R., Series A, No. 240 (1992), paras. 96 and 110 .  وانظـر
 Controller and Auditor-General v. Davison (New Zealand, Courtكذلك 

of Appeal), ILR, vol. 104 (1996), p. 526, at pp. 536-537 (Cooke, P.) and 

pp. 574-576 (Richardson, J.) .اف قدم إىل جملس امللكة اخلاص نوُرفض استئ
  .Brannigan v. Davison, ibid, vol. 108, p. 622 ألسباب أخرى

مة العليا  ثالً، االتفاق املربم بشأن االستئناف أمام احملك      م )١٣٦(
) ١٩٧٦سـبتمرب   / أيلول ٦ناورو،  (يف أستراليا من احملكمة العليا يف ناورو        

United Nations, Treaty Series, vol. 1216, No. 19617, p. 151)(.  
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بل إن  . السلطة احلكومية يف تلك الدولة     بعض اختصاصات 
هذه حالة استثنائية أكثر من احلاالت اليت تقوم بني الدول          

وتثري أيضاً أسئلة صعبة بشأن     .  عليها ٦قتصر املادة   واليت ت 
العالقات بني الدول واملنظمات الدولية، هذه األسئلة الـيت       

 ٥٧ولذلك فإن املادة    . تقع خارج النطاق العام هلذه املواد     
تستبعد من نطاق املواد مجيع موضوعات مسؤولية املنظمات 

وعلى . ةالدولية أو مسؤولية الدولة عن أفعال منظمة دولي       
 باحلاالت اليت ُتسلّم فيها دولة      ٦غرار ذلك، ال ُتعىن املادة      

. )١٣٧(مثالً أشخاصاً متهمني إىل مؤسسة دولية عمالً مبعاهدة
 مؤسسات دوليـة    عوال تتحمل الدولة املعنية يف تعاوهنا م      

  .املسؤولية عن التصرف الذي تتصرفه هذه املنظمات الحقاً

  أو خمالفة التعليماتجتاوز حدود السلطة   - ٧ملادة ا
مبقتضى القانون الـدويل     عن الدولة  صادراً يعترب فعالً   

تصرف جهاز من أجهزهتا أو شخص أو كيان خمول صالحية ممارسة 
ن اجلهاز أو الشخص أو ابعض اختصاصات السلطة احلكومية إذا ك

الكيان يتصرف هبذه الصفة، حىت ولو جتاوز حـدود سـلطته أو            
  .خالف التعليمات

  ليقلتعا

عال غري فألامسألة مهمة هي مسألة  ٧تتناول املادة   )١(
أجهزة الدولة   اليت تقوم هبا   اوزة للسلطة جتا أو امل  هبذون  أامل

ة املخول لوتبيِّن أن تصرف جهاز أو كيان الدو    . أو كياناهتا 
سب نختصاصات السلطة احلكومية ي   اعض  بارسة  ممالحية  ص
ـ  اًفرصتىل الدولة عندما يكون هذا التصرف       إ  يفأو   اًرمسي

 هتلطسدود  حمسي حىت ولو جتاوز اجلهاز أو الكيان        رإطار  
  .أو خالف التعليمات

 ، تستطيع الدولة أن تلجأ إىل املفهوم القائل إنهالو  )٢(
لداخلي أو تعليماهتا اليت رمبا تكون قد اوفقاً ألحكام قانوهنا 

ذه ه لعفل ما كان ينبغي   ،صدرت إىل أجهزهتا أو وكالئها    
و كان أهزة أو الوكالء أو تقصريهم عن الفعل أن يقع، األج

وهذا يصح حىت عنـدما     . نبغي لـه أن يتخذ شكالً آخر     ي
يكون اجلهاز أو الكيان املعين قد ارتكب عالنية أفعاالً غري          

غطاء مركزه الرمسي أو جتاوز صالحيته جتاوزاً  مشروعة حتت
 ويصح كذلك حىت عندما تتنصل أجهزة أخرى من. واضحاً

ومن شأن أية قاعدة    . )١٣٨(أجهزة الدولة من السلوك املعين    
 ألنه بغري   ٣أخرى أن ختالف املبدأ األساسي املبني يف املادة         

ذلك ميكن للدولة أن تعتمد علـى قانوهنـا الـداخلي يف            

                                                        
 من نظام روما    ٨٩نظـر، على سـبيل املثال، املادة      ا )١٣٧(

  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 "Star and Herald"نظر، علـى ســبيل املثـال،    ا )١٣٨(

controversy, Moore, Digest, vol. VI, p. 775.  

   بأن التصرف الذي قامت بـه أجهزهتـا فعـالً          جاالحتجا
  .ال يصح أن ُينسب إليها

ـ       )٣( تجابة للحاجـة إىل    وقد نشأت هذه القاعدة اس
فـرغم غمـوض    . الوضوح واألمن يف العالقات الدوليـة     

التصرحيات املبكرة يف املمارسة الدبلوماسـية ويف حمـاكم         
 انتهت ممارسة الدول إىل تأييد الطرح الذي        ،)١٣٩(التحكيم

رت عنه احلكومة الربيطانية يف ردها على طلب إيطـايل          عبَّ
 مسؤولة دائماً عن    ينبغي اعتبار مجيع احلكومات   "قائلة إنه   

. )١٤٠("مجيع األفعال اليت يرتكبها وكالؤها بصفتهم الرمسية      
لو مل تكن احلالة كذلك، : "وكما ذكرت احلكومة اإلسبانية

أية طريقة  النتهينا إىل السماح بسوء التصرف ألنه ال توجد      
عملية يف معظم احلاالت إلثبات أن الوكيل قد تصرف أو مل 

ويف ذلك احلني، أّيدت    . )١٤١("هايتصرف وفقاً ألوامر تلقا   
قاعدة يف القانون الدويل تعترب أن الدول       "الواليات املتحدة   

ذات السيادة ال تكون مسؤولة يف اإلجراءات الدبلوماسية        
سوء تصرف من ِقَبل    ل ةعن األضرار اليت تلحق بأجنيب نتيج     

وكالء يقومون بفعل ال يقع خارج نطاق سلطتها احلقيقية         
وميكن أن  . )١٤٢("الظاهرية أيضاً  لطتهافحسب بل خارج س   

يكون ملختلف الصيغ أثر واحد يف األساس ألن األفعال اليت          
تقع خارج نطاق السلطة احلقيقية أو الظاهرية ال تـؤدَّى          

نـه فـي موعد انعقـاد    أغري  ". الصفة الرمسية ... حبكم  "
، كان واضحاً أن أغلبيـة الدول      ١٩٣٠مؤمتر الهاي لعام    

 لطلب اللجنة التحضرييـة منهــا تقـدمي        اليت استجابت 
معلومات كانت مؤيدة بشكل واضـح ألعـم صياغــة          

                                                        
سبت املسؤولية الدولية يف عدد من احلاالت السابقة        ن )١٣٩(
ن تصرف موظفني دون توضيح ما إذا كان املوظفون جتاوزوا          عإىل الدولة   
 ,Only Son", Moore": انظر، على سبيل املثال، القضايا التالية: صالحياهتم

History and Digest, vol. IV, pp. 3404-3405; "William Lee", ibid., p. 

3405; and Donoughho's, ibid.,vol.III, p. 3012 . ة لوحيثما كانت املـسأ
انظر : تنظر يف احملاكم صراحة مل تطبق احملاكم أي مبدأ واحد بصورة دائمة           

 ,Lewis's case, ibid., p. 3019; the Gadino caseعلـى سـبيل املثـال،    

UNRIAA, vol. XV (Sales No. 66.V.3), p. 414 (1901); the Lacaze case, 

Lapradelle - Politis, vol. II, p. 290, at pp. 297-298; and "William 

Yeaton" case, Moore, History and Digest, vol. III, p. 2944, at p. 2946.  
نة الطالع على آراء احلكومتني الربيطانية واإلسبانية املعل      ل ) ١٤٠(

 Archivio بناء على طلب إيطاليا بصدد نزاع مع بريو، انظـر  ١٨٩٨يف عام 

del Ministero degli Affari esteri italiano, serie politica P, No. 43.  
 ٤ذكرة شفوية من الدوق أملودوفـار ديـل ريـو،           م )١٤١(

  .املرجع نفسه، ١٨٩٨يوليه /متوز
)١٤٢( "American Bible Society" incident, statement of 

United States Secretary of State, 17 August 1885, Moore, Digest, vol. 

VI, p. 743; "Shine and Milligen", G. H. Hackworth, Digest of 

International Law (Washington, D.C., United States Government 

Printing Office, 1943), vol. V, p. 575; and "Miller", ibid., pp. 570-571.  
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األفعـال  "للقاعدة، وهي صيغة النسب إىل الدولة يف حالة         
اليت يقوم هبا مسؤولون يف اإلقليم الوطين بصفتهم الرمسيـة          

واألسـاس  . )١٤٣("ولكنهم يتجاوزون فيها حدود سلطتهم    
واعتمدت .  يعكس هذا الرأي   الذي أعدته اللجنة للمناقشة   

  :اللجنة الثالثة للمؤمتر مادة يف القراءة األوىل نصها كالتايل
تقع على الدولة إذا حلق بأجنيب ضرر من جراء أفعال          ... ملسؤولية الدولية   ا

مسؤولوها حتت ستار صفتهم الرمسية إذا كانـت         غري مأذون هبا يقوم هبا    
  .)١٤٤( اليت تقع على هذه الدولةهذه األفعال خمالفة لاللتزامات الدولية

والقاعدة احلديثة راسخة اآلن هبذا املعىن يف فقـه           )٤(
القانون الدويل ويف ممارسات الدول ويف كتابـات فقهـاء          

 املادة  ،وتؤكد هذه القاعدة، على سبيل املثال     . )١٤٥(القانون
 من الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيـات جنيـف         ٩١

 واملتعلق حبماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املعقودة يف 
ليت تنّص على  ا)الربوتوكول األول(املنازعات املسلحة الدولية 

مسؤوالً عـن كافـة     ... يكون الطرف يف نزاع     : "ما يلي 
ءاً مـن   زاألعمال اليت يقترفها األشخاص الذين يشكلون ج      

ومن الواضح أن هذا يشمل األعمال الـيت        ": قواته املسلحة 
ويشري التعليق  .  لألوامر أو التعليمات   ترتكب على حنو خمالف   

تتفق مع مبادئ " اعُتمدت بتوافق اآلراء وأهنا ٩١إىل أن املادة 
  .)١٤٦("القانون العامة اليت تتعلق باملسؤولية الدولية

احلديثــة   وتـرد صيغـة قاطعـة للقاعــدة      )٥(
وتتعلق هذه القضية مبقتل مواطن فرنسي      . ريكفـي قضية   

كيني أخذا كري إىل املعسكر احمللـي       على يد ضابطني مكسي   
. وقتلوه رمياً بالرصاص بعدما عجزا عن ابتزاز املال منـه         

  : ورأت اللجنة

                                                        
)١٤٣( League of Nations, Conference for the Codification 

of International Law, Bases of Discussion...(see footnote 88 above), 

point V, No. 2 (b), p. 74; and Supplement to Vol. III (see footnote 104 

above), pp. 3 and 17.  
)١٤٤( League of Nations, Conference for the Codification 

of International Law, Bases of Discussion ..., document C.351(c) M.145 

(c).1930.V (see footnote 88 above), p. 237 .لالطالع على مزيد مـن  و
   اجمللـد الثـاين،    ،١٩٧٥ولية  حالتفاصيل عن تطور القاعدة احلديثة، انظر       

  .٧٠-٦١ص 
 ١٩٦١ملشروع املنقح لعـام     على سبيل املثال، نص ا    ف )١٤٥(

ُينسب الفعل أو اإلغفال    "الذي أعده املقرر اخلاص غارثيا أمادور على أنه         
اوزت اجلهات املعنية، من أجهزة أو موظفني،       جتعلى السواء إىل الدولة إذا      

 اجمللد ،١٩٦١ولية ح" (صالحيتها لكنها ادعت أهنا تتصرف بصفتها الرمسية
  ).٥٣الثاين، ص 
)١٤٦( ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 

Martinus Nijhoff, 1987), pp. 1053-1054.  

وحىت لو  ... ن الضابطني حىت ولو اعترب فعلهما خارج نطاق صالحياهتما          أ
 أمراً فإن فعلهما ينطوي على مسؤولية الدولة ألهنما تصرفا          اأبطل رؤساؤمه 

 واستخدما الوسائل املوضوعة حتت تصرفهما      يف نطاق وضعهما كضابطني   
  .)١٤٧(بسبب ذلك الوضع

وقد طبقت احملاكم واهليئات القـضائية الدوليـة          )٦(
فقد ذكرت مـثالً حمكمـة      . حلقوق اإلنسان القاعدة ذاهتا   

يالسـكيس  فاإلنسان يف قـضية      البلدان األمريكية حلقوق  
  :ما يلي رودريغس

ال صلة لـه مبـا إذا      ] اقيةعن وقوع خرق لالتف   [ن هذا االستنتاج    إ
كان اجلهاز أو املسؤول قد خالف أحكام القانون الداخلي أو جتاوز           

فبموجب القانون الدويل تكون الدولة مسؤولة عما       : حدود سلطته 
 بصفتهم الرمسية، حىت عندما ليقوم به أو ميتنع عنه وكالؤها من أفعا

يـشكل  يفعل هؤالء الوكالء فعالً يقع خارج نطاق سـلطتهم أو           
  .)١٤٨(انتهاكاً للقانون الداخلي

واملسألة األساسية اليت يتعني تناوهلـا يف حتديـد           )٧(
 على تصرف اهليئات الرمسية غري املأذون به        ٧انطباق املادة   

ـ هي مسألة ما إذا كان هذا التصرف قد صدر         ن اهليئـة  ع
أما احلاالت اليت يقوم فيها املسؤولون . بصفتها الرمسية أم ال

هم الرمسية، وإن كان هذا الفعـل فعـالً غـري           بفعل بصفت 
مشروع أو خمالفاً للتعليمات، فيجب التمييز بينـها وبـني        
احلاالت اليت يكون فيها التصرف بعيداً عن نطاق مهامهم         
الرمسية بعداً يوجب إدراج هذا التصرف يف إطار تـصرف          

وعلى حد تعبري   . األشخاص العاديني وال ينسب إىل الدولة     
لبات املشتركة بني إيران والواليات املتحدة، فإن حمكمة املطا

قد صدر عن أشخاص    "السؤال يتعلق مبا إذا كان التصرف       
  .)١٤٩("يرتدون زي السلطة احلكومة

وميكن جتنب مشكلة التمييز بني التـصرف غـري           )٨(
من جهة وبـني    " رمسياً"الذي يظل يعترب تصرفاً      املأذون به 
جد دليل على أن    من جهة أخرى إذا و    " اخلاص"التصرف  

                                                        
لالطـالع  و).  أعاله١٢٥انظر احلاشية (   Caireضيةق )١٤٧(

 Maal, UNRIAA, vol. X (Salesعلى نصوص أخرى هلذه القاعدة، انظـر  

No.60.V.4), pp. 732-733 (1903); La Masica, ibid., vol. XI (Sales 

No.61.V.4), p. 560 (1916); Youmans (footnote 117 above) ; Mallén, 

ibid.; Stephens, UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), pp. 267-268 

(1927); and Way (footnote 114 above), pp. 400-401 . وكثرياً ما يـشار 
 Royal Hollandأيضاً إىل قرار حمكمة مطالبات الواليات املتحدة يف قضية 

Lloyd v. United States, 73 Ct. Cl. 722 (1931); (Annual Digest of Public 

International Law Cases, (London, Butterworth, 1938), vol. 6, p. 442).  
)١٤٨( Velásquez Rodríguez )؛ ) أعـاله ٦٣نظر احلاشـية ا
  .ILR, vol. 95, p. 232, at p. 296انظر أيضاً 
)١٤٩( Petrolane, Inc. v. The Government of the Islamic 

Republic of Iran, Iran-U.S. C.T.R., vol. 27, p. 64, at p.92 (1991) . وانظر
  .٤من املادة ) ١٣(أيضاً التعليق على الفقرة 
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التصرف موضع الشكوى هو تصرف منهجي أو متكـرر         
حبيث تكون الدولة على علم به أو ينبغي هلا أن تكون على            

  غري أنـه . علم به وأن تتخذ خطوات للحيلولة دون وقوعه     
ال يزال من الضروري التمييز بني هاتني احلالتني يف بعـض           

 أشـكال   القضايا، مثالً عند النظر يف أشكال منفردة مـن        
ويظهر هذا . التصرف املسيء الذي يتصرفه أشخاص مسؤولون

إذا كان اجلهاز أو الـشخص أو       " يف عبارة    ٧التمييز يف املادة    
ويدل ذلك علـى أن الـسلوك       ". الكيان يتصرف هبذه الصفة   

املشار إليه ال يشمل إال الفعل أو التقصري عن الفعل من جانب            
مها الرمسية وليس الفعل أو أجهزة يقال أو يبدو أهنا تضطلع مبها

التقصري عن الفعل من جانب األفراد العاديني الذين يتصادف         
وباختصار فاملسألة  . )١٥٠(أن يكونوا أجهزة أو وكالء للدولة     

  .هي ما إذا كانوا يتصرفون بسلطة ظاهرة
 بصيغتها احلالية ال تنطبـق إال علـى         ٧ادة  إن امل   )٩(

ارسـة بعـض   تصرف جهاز دولة أو كيان دولة خمـول مم       
اختصاصات السلطة احلكومية، أي يقتصر انطباقها علـى        

وكل مادة من . ٦ و٥ و٤حاالت النسب املشمولة باملـواد 
 تتناول مشاكل التصرف غري املأذون به ١٠ و٩ و٨املـواد 

  .الذي يقوم به أشخاص أو جمموعات أو كيانات
 ٧وكقاعدة من قواعد نسب التصرف، فإن املادة          )١٠(

. ويلدمبسألة ما إذا كان التصرف مبثابة خرق اللتزام ال تعىن 
فإغفال تعليمات صدرت إىل جهاز أو كيان أو كون أفعال          

سألة قد تكون   ممتجاوزة للسلطة هو     هذا اجلهاز أو الكيان   
ع خرق اللتزام أم ال، ولكن      قمهمة متاماً يف حتديد ما إذا و      

 بقبول  ال تعىن٧وباملثل، فإن املادة . )١٥١(هذه مسألة أخرى
املطالبات الناشئة عن أفعال غري مشروعة دولياً صادرة عن         
أجهزة أو وكالء يتصرفون تصرفاً يشكل جتاوزاً للسلطة أو         

وعندما يقع فعل غري مأذون . خمالفةً ملا يتلقونه من تعليمات   
قاً للقانون احمللي، وتوجد نتيجة لذلك سُبل       ببه أو باطل ط   

إىل سبل االنتصاف هـذه     انتصاف حملية منه، جيب اللجوء      

                                                        
 ٧دة  حد أشكال التصرف املتجاوز الذي تتناولـه املا      أ )١٥٠(

وال . هو قبول مسؤول حكومي رشوة للقيام بعمل أو عقد صفقة معينـة           
يينـا لعـام    فانظر اتفاقيـة    (تتناول املواد مسائل تنشأ عن سالمة الصفقة        

وفيما خيص املسؤولية عن تصرف فاسد فقد تنـشأ         ). ٥٠، املادة   ١٩٦٩
 .حاالت خمتلفة ال يكون من الضروري فيها تناوهلا صراحة يف هذه املـواد            

فعندما ترشو دولة ما جهازاً لدولة أخرى ألداء عمل رمسي تتحمل الدولة            
أما مـسألة   . ١٧ وإما مبوجب املادة     ٨املخطئة املسؤولية إما مبوجب املادة      

مسؤولية الدولة اليت تلقى موظفها الرشوة جتاه الدولة يف قضية مـن هـذا           
ق مبسؤوليتها إزاء   القبيل فال تكاد تثار، ولكن ميكن أن تكون مثة قضايا تتعل          

  .٧الغري، وميكن حلها على حنو صحيح مبوجب املادة 
 ٥٢، وال سـيما ص      ) أعاله ٨٥احلاشية  ( ELSIنظر  ا )١٥١(

  .٧٤ و٦٢و

وفقاً ملبدأ استنفاد سبل االنتصاف احمللية قبل إقامة دعـوى          
  .)١٥٢(دولية

  التصرفات اليت يتم القيام هبا بناء على توجيهات  - ٨ملادة ا
  الدولة أو حتت رقابتها

 الدولة مبقتضى القانون الـدويل      نيعترب فعالً صادراً ع     
ص أو جمموعة   تصرُف شخص أو جمموعة أشخاص إذا كان الشخ       

األشخاص يتصرفون يف الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو          
  .بتوجيهات منها أو حتت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف

  لتعليقا

كمبدأ عام، ال ُتنسب إىل الدولة مبوجب القانون          )١(
بيد . رفات أشخاص بصفتهم الفردية أو كيانات     صالدويل ت 

هذه التصرفات إىل الدولة،    أنه قد تنشأ ظروف تنسب فيها       
رغم ذلك، بسبب وجود عالقة حقيقية حمددة بني الشخص         

 ظرفني  ٨وتورد املادة   . أو الكيان القائم بالتصرف والدولة    
الظرف األول يتعلق باحلالة اليت يتصرف     . من هذه الظروف  

فيها أشخاص بصفتهم الفردية بناء على تعليمات الدولـة         
والظرف الثاين يتعلـق    . شروعلدى ارتكاهبم الفعل غري امل    

حبالة أعّم يتصرف فيها األشخاص بصفتهم الفردية بتوجيه        
ومع مراعاة الدور املهـم     . )١٥٣(من الدولة أو حتت رقابتها    

 الذي يؤديه مبدأ الفعالية يف القانون الدويل، ال بد يف كلتا          
احلالتني من مراعاة وجود صلة حقيقية بـني الـشخص أو           

  .فعل وجهاز الدولةاجلماعة اليت تؤدي ال

إن نسب تصرفات أجازهتا الدولة فعالً إىل هـذه           )٢(
الدولة أمر مقبول على نطاق واسع يف األحكام القـضائية          

ويف هذه احلاالت، ال يهم أن يكون الشخص        . )١٥٤(الدولية
نيون أفراداً عاديني؛ وال ما إذا كانت عاملعين أو األشخاص امل

 فمعظم احلاالت الشائعة ".نشاطاً حكومياً"تصرفاهتم تشمل 
من هذا النوع ينشأ عندما تقوم أجهزة الدولة، الستكمال         
أعماهلا، بتجنيد أو حتريض أشخاص عاديني أو جمموعات من 

                                                        
 والتعليق ٤٤ من املادة )ب( كذلك الفقرة الفرعية رنظا )١٥٢(

  .عليها
ثار قضايا منفصلة عندما تتصرف دولة تصرفاً غـري         ت )١٥٣(

 والتعليق  ١٧انظر املادة   : ت رقابتها مشروع دولياً بتوجيه دولة أخرى أو حت      
يف خمتلـف   " الرقابة"و" التوجيه"بصدد معىن   ) ٧(عليها، وال سيما الفقرة     

  .اللغات
 the Zafiro case, UNRIAA, vol. VI (Salesنظر مثالً،ا )١٥٤(

No. 1955.V.3), p. 160 (1925); the Stephens case (footnote 147 above), 

p. 267; and Lehigh Valley Railroad Company and Others (U.S.A) v. 

Germany (Sabotage cases): "Black Tom" and "Kingsland" incidents, 

ibid., vol. VIII (Sales No.58.V. 2), p. 84 (1930) and p. 458 (1939).  
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مع بقائهم خـارج اهليكـل      " كمساعدين"األفراد للعمل   
وتشمل هذه احلاالت، على سبيل املثـال،       . الرمسي للدولة 

لعـاديني يـتم تعيينـهم      أفراداً أو جمموعات من األفراد ا     
مساعدين يف قوات الشرطة أو القوات املسلحة أو إيفادهم         

إىل بلدان جماورة، أو إعطـائهم تعليمـات        " كمتطوعني"
لالضطالع مبهام معينة يف اخلارج، وذلك بالرغم من أهنـم          
غري مفوضني تفويضاً حمدداً من الدولة وال يشكلون جـزءاً        

  .من قواهتا املسلحة
ايا أكثر تعقيداً عندما يتعلـق األمـر        وتنشأ قض   )٣(

بتوجيه أو حتـت  "بتحديد ما إذا كانت التصرفات قد متت   
وال تنسب إىل الدولة هذه التصرفات إال إذا . دولة ما" قابةر

كانت هي اليت وجهت أو راقبت العملية احملددة وكانـت          
. فات موضع الشكوى جزءاً ال يتجزأ من هذه العمليةرالتص

املبدأ ليشمل التصرفات اليت ال تكون مرتبطة       وال ميتد هذا    
إال ارتباطاً عرضياً أو هامشياً بعملية ما، واليت أفلتت مـن           

  .توجيه الدولة أو رقابتها
كانت املسألة املتعلقة بدرجة الرقابة اليت يتعني على        و  )٤(

نسب التصرفات إليها مسألة رئيسية يف قـضية    لالدولة ممارستها   
 .به العسكرية يف نيكـاراغوا وضـدها      ألنشطة العسكرية وش  ا
كانت املسألة تتعلق مبعرفة مدى وجوب نـسب تـصرفات          و

الكونترا إىل الواليات املتحدة كي ميكـن اعتبارهـا مـسؤولة        
. مسؤولية عامة عن خرق الكونترا للقانون اإلنـساين الـدويل         

ة العدل الدولية بتحليل هذه القضية مـن حيـث          موقامت حمك 
من جهة، اعُتربت الواليات املتحدة مسؤولة      ف". الرقابة"مفهوم  

ختطيط وتوجيـه   "حبكم ما قدمته للمنفذين النيكاراغوانيني من       
ولكنها رفضت املطالبة األوسع نطاقاً املقدمة من       . )١٥٥("ودعم

 املتحـدة   تنيكاراغوا بنسب كل تصرفات الكونترا إىل الواليا      
  :وخلصت احملكمة إىل ما يلي. حبكم سيطرهتا عليهم

 اإلعانات الكبرية وغريها من أشكال الدعم اليت قدمتها الواليات غمر
املتحدة إليهم، فليس هناك ما يدل بوضوح على أن الواليات املتحدة 
قد مارست بالفعل يف مجيع امليادين درجة من الرقابة تربر معاملـة            

  .هنم تصرفوا نيابة عنهاأالكونترا على 
...  

تحدة املشار إليها أعـاله، بـل   فجميع أشكال مشاركة الواليات امل  
وحىت الرقابة العامة اليت مارستها الدولة املدعى عليها على قوة تعتمد 
بدرجة كبرية عليها، ال تعين يف حد ذاهتا، ما مل تكن هنـاك أدلـة               

فعال املخالفـة   ألأخرى، أن الواليات املتحدة قد وجهت أو نفذت ا        
.  تزعمها الدولة املدعيةلقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليت

فهذه أفعال كان ميكن أن يرتكبها متاماً أعضاء الكونترا دون رقابـة      
ولكي ترتب هذه التصرفات املسؤولية القانونيـة       . الواليات املتحدة 

                                                        
)١٥٥( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua)  ٨٦، الفقرة ٥١، ص )اله أع٣٦انظر احلاشية.  

متـارس   ملتحدة، ال بد من إثبات أن هذه الدولة كانـت          ا للواليات
 اليت ارتكبت بالفعل رقابة على العمليات العسكرية أو شبه العسكرية

  .)١٥٦(خالهلا االنتهاكات املزعومة

من مث، ففي حني اعتربت الواليات املتحدة مسؤولة عما قدمته          و
من دعم للكونترا مل ُتنسب إليها أفعال الكونترا أنفسهم إال يف           

ة والتعليمات الفعلية اليت    كحاالت فردية قليلة، استناداً إىل املشار     
ن حالة تبعية ودعم عامـة ال       وأكدت احملكمة أ  . قدمتها الدولة 

  .تكفي لتربير نسب هذه التصرفات إىل الدولة
ولقد نظرت دائرة االستئناف التابعة للمحكمـة         )٥(

. الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف هذه القضايا، هي األخرى       
  :يلي ما اديتشتوأكدت الدائرة يف قضية 

اد عاديون إىل   شتراط القانون الدويل نسب األفعال اليت يقوم هبا أفر        ا
 رجة الرقابة دبيد أن   . الدول هو أن متارس الدولة الرقابة على األفراد       

وال ترى . ميكن أن تتفاوت حبسب الظروف الفعلية املالزمة لكل حالة
 دائرة االستئناف ما يستوجب اشتراط القانون الدويل يف كل ظرف         

  .)١٥٧(عتبة عالية الختبار الرقابة

درجة الرقابة اليت يشترط القانون     أكدت دائرة االستئناف أن     و
الدويل أن متارسها السلطات اليوغوسالفية على هذه القـوات         

 قابة شـاملة  ر"املسلحة العتبار الرتاع املسلح نزاعاً دولياً هي        
تتعدى جمرد متويل وجتهيز هذه القوات وتنطوي أيـضاً علـى    

اركة يف ختطــيط العمليــات العــسكرية واإلشــراف شاملــ
أت األغلبية يف احليثيات ضرورة عدم املوافقة       ور. )١٥٨("عليها

ألنشطة اعلى النهج الذي اتبعته حمكمة العدل الدولية يف قضية          
ولكـن  . العسكرية وشبه العسكرية يف نيكـاراغوا وضـدها       

 ختتلف  تانكاديتش  تالقضايا القانونية واحلالة الفعلية يف قضية       
ـ  اعن تلك اليت واجهتها احملكمة يف قضية         سكرية ألنشطة الع

وكانت والية احملكمة   . وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها    
موجهة حنو قضايا املسؤولية اجلنائية الفرديـة، ال مـسؤولية          
الدولة، ومل تكن املسألة يف تلك احلالة هي املـسؤولية، بـل            

فاملسألة . )١٥٩(واجبة التطبيق لقواعد القانون اإلنساين الدويل ا    
ا إذا كانت تصرفات معينة قد      يف كل حالة هي مسألة تقدير م      

                                                        
 ١٠٩، الفقرتـان    ٦٥-٦٤ و ٦٢، ص   املرجع نفـسه   )١٥٦(

  ،املرجـع نفـسه   وانظر أيضاً رأي القاضي آغو املتفـق معـه،          . ١١٥و
  .١٧، الفقرة ١٨٩ص 

)١٥٧( Prosecutor v. Duško Tadić, International Tribunal 

for the Former Yugoslavia, Case IT-94-1-A (1999), ILM, vol. 38, No. 6 

(November 1999), p. 1518, at p. 1541, para. 117 . ولالطالع على حكم
  .ILR, vol. 112, p. 1 انظر ،((1997) (Case IT-94-1-T) احملكمة، انظر

)١٥٨( ILM, vol. 38, No. 6 (November 1999), p. 1546, 

para. 145.  
، ص  املرجع نفسه نظر تفسري القاضي شهاب الدين،      ا )١٥٩(
١٦١٥-١٦١٤.  
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متت أو مل تتم حتت رقابة دولة ما لدرجة تـستوجب نـسب            
  .)١٦٠(التصرفات اخلاضعة لرقابتها إليها

وتنشأ يف هذا الصدد مسائل تتـصل بتـصرفات           )٦(
إذا ف. شركات أو مؤسسات مملوكة للدولة وخاضعة لرقابتها

 تصرفت شركات كهذه تصرفاً منافياً لاللتزامات الدوليـة       
للدولة املعنية، ثار السؤال ملعرفة ما إذا كان جيب أن تنسب 

وال بد عند مناقـشة هـذه       . هـذه التصرفات إىل الدولة   
القضية من اإلشارة إىل أنه وفقاً للبيان الذي أصدرته احملكمة 

لقانون الدويل ا يسلم ،ضية شركة برشلونة للجرقالدولية يف 
املستوى الوطين،  بالفصل العام بني كيانات الشركات على       

جمرد حيلة أو " غطاء الشركة"إال يف احلاالت اليت يكون فيها 
وعليه، ال يشكل تأسـيس     . )١٦١(أداة لالحتيال أو التهرب   

الدولة يف البداية لكيان شركة، سواء بقـانون خـاص أو           
الالحقة هلذا الكيان    خالفه، أساساً كافياً لنسب التصرفات    

عترب أن كيانات الشركات لما كان املف. )١٦٢(إىل تلك الدولة
هي كيانات منفصلة، رغم كوهنا ملكاً للدولة وهبذا املعىن         
خاضعة لرقابتها، فال تنسب إىل الدولـة، للوهلـة األوىل،          
تصرفات هذه الكيانات لدى مزاولتها ألنشطتها، ما مل تكن 

ة احلكومية يف حدود املعىن     طمتارس بعض اختصاصات السل   
وهذا هو املوقف الذي اختـذ،      . ٥املنصوص عليه يف املادة     

مثالً، بصدد االستيالء يف الواقع على عقار من جانب شركة 
نفط مملوكة لدولة، وهي حالة مل يكن هناك ما يثبت فيها           

ستخدمت مصلحتها يف امللكية كأداة لتوجيه      اأن الدولة قد    
أما عندما كان هناك ما . )١٦٣( العقارىالشركة لالستيالء عل

                                                        
ة رقابة الدولة الالزمة ألغـراض نـسب        شكلة درج م )١٦٠(

التصرف إىل الدولة تناولتها، على سبيل املثال، حمكمة املطالبات املشتركة          
بني إيران والواليات املتحدة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قـضية           

Yeager)  وانظـر أيـضاً   . ١٠٣، ص ) أعاله١٠١انظر احلاشيةStarrett 

Housing Corporation v. Government of the Islamic Republic of Iran, 

Iran-U.S. C.T.R., vol. 4, p. 122, at p. 143 (1983); Loizidou v. Turkey, 

Merits, Eur. Court H.R., Reports, 1996–VI, p. 2216, at pp. 2235–2236, 

para. 56, also p. 2234, para. 52; and ibid., Preliminary Objections, Eur. 

Court H.R., Series A, No. 310, p. 23, para. 62 (1995).  
)١٦١( Barcelona Traction)   أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  

  .٥٨-٥٦، الفقرات ٣٩ص 
 Scheringاجملالس العمالية اليت نظر فيها يف قـضايا  ك )١٦٢(

Corporation v.The Islamic Republic of Iran, Iran-U.S. C.T.R., vol. 5, p. 

361 (1984); Otis Elevator Company v. The Islamic Republic of Iran, 

ibid., vol. 14, p. 283 (1987); and Eastman Kodak Company v. The 

Government of Iran, ibid., vol. 17, p. 153 (1987).  
)١٦٣( SEDCO, Inc. v. National Iranian Oil Company, 

ibid., vol. 15, p. 23 (1987) .يضاًانظر أوInternational Technical Products 

Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, ibid., 

 أو أن الدولة    ،)١٦٤( متارس سلطات عامة   يثبت أن الشركة  
تستخدم مصلحتها يف ملكية شركة مـا أو رقابتـها هلـا            

 فقد نسبت ،)١٦٥(للتوصل، بالتحديد، إىل حتقيق نتيجة معينة
  .)١٦٦(التصرفات املعنية إىل الدولة

لـة مـا    ويتضح إذاً أنه جيوز بالفعل أن تتحمل د         )٧(
ت حمددة أو مسؤولية تصرفات مجاعة، سواء بإعطائها تعليما

وتتوقف كل حالة على وقائعهـا      . مبمارستها الرقابة عليها  
وسيتعني على الطرف الذي حيتج باملـسؤولية أن        . الذاتية

يثبت هذه الوقائع، وخاصة العالقة بني التعليمات املعطاة،        
أو التوجيه أو الرقابة املمارسة، والتصرفات احملددة موضع        

" التعليمـات "واملـصطلحات الثالثـة وهـي       . الشكوى
 مصطلحات  ٨الواردة يف نص املادة     " الرقابة"و" التوجيه"و

وقـد  . منفصلة؛ ويكفي لصاحب املطالبة أن يثبت أياً منها     
أُوضح يف الوقت ذاته أن التعليمات أو التوجيه أو الرقابـة           
جيب أن ترتبط بالتصرفات اليت يقال إهنا وصلت إىل حـد           

  .ارتكاب فعل غري مشروع دولياً
يث تكون دولة قد أذنت بفعل أو مارسـت         حو  )٨(

توجيهاً أو رقابة بشأنه ميكن أن تثـار تـساؤالت حـول            
مسؤولية الدولة عن األفعـال اخلارجـة عن نطـاق مـا         

وعلى سبيل املثال، قد تنشأ تساؤالت حول ما إذا . أذنت به
ه للتعليمات أو التوجيهـات     ذكان الوكيل اخنرط أثناء تنفي    

تعارض مع التعليمات أو التوجيهـات      املشروعة يف نشاط ي   
. الصادرة إليه ومع االلتزامات الدولية للدولة اليت أصدرهتا       

ومن املمكن حل هذه املسائل بالـسؤال عمـا إذا كـان            
التصرف غري املشروع أو غري املأذون به طارئاً بالفعل على          

وعمومـاً،  . املهمة األصلية أو أنه جتاوزها بشكل واضـح       
 تعليمات مشروعة ألشخاص ليسوا من      فالدولة حني تصدر  

                                                                                      
vol. 9, p. 206 (1985); and Flexi-Van Leasing, Inc. v. The Government of 

the Islamic Republic of Iran, ibid., vol. 12, p. 335, at p. 349 (1986).  
)١٦٤( Phillips Petroleum Company Iran v. The Islamic 

Republic of Iran, ibid., vol. 21, p. 79 (1989)و Petrolane )ر احلاشية ظان
  .) أعاله١٤٩

)١٦٥( Foremost Tehran, Inc. v. The Government of the 

Islamic Republic of Iran, Iran-U.S. Ibid,, vol. 10, p. 228 (1986); and 

American Bell International Inc. v. The Islamic Republic of Iran, ibid., 

vol. 12, p. 170 (1986).  
 Hertzberg et al. v. Finland (Official Records ofنظر ا )١٦٦(

the General Assembly, Thirty-seventh Session, Supplement No. 40 

(A/37/40), annex XIV, communication No. R.14/61, p. 161, at p. 164, 

para. 9.1) (1982) . ًوانظر أيـضاX v. Ireland, application No. 4125/69, 

Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1971, vol. 14 

(1973), p. 199; and Young, James and Webster v. the United Kingdom, 

Eur. Court H.R., Series A, No. 44 (1981).  
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جهازها ال تفترض خطر تنفيذ التعليمات بطريقـة غـري          
ومن ناحية أخرى، فحني يرتكب أشخاص      . مشروعة دولياً 

أو مجاعات أفعاالً حتت السيطرة الفعلية للدولة يكون شرط         
ويكـون  . النسب قائماً حىت ولو مت جتاهل تعليمات معينة       

ة الدولة وينسب إىل الدولة     التصرف قد ارتكب حتت رقاب    
  .٨وفقاً للمادة 

شخص أو مجاعة مـن     " تستخدم عبارة    ٨واملادة    )٩(
لتدل على أن التصرف الذي تقصده املادة قد        " األشخاص

يكون من مجاعة ليست هلا شخصية قانونية مستقلة ولكنها         
ومن مث فبينما قد تـأذن      . عتتصرف على أساس األمر الواق    

 بتصرف كأن يكون شركة، فهي قـد        الدولة لكيان قانوين  
تتعامل أيضاً مع مجلة أفراد أو مجاعات ليست هلا شخصية          

  .قانونية وإمنا تتصرف مع هذا بصورة مجاعية

   التصرفات اليت يتم القيام هبا يف غياب السلطات - ٩ملادة ا
  االرمسية أو يف حالة عدم قيامها مبهامه

انون الـدويل   يعترب فعالً صادراً عن الدولة مبقتضى الق        
تصرف شخص أو جمموعة أشخاص إذا كان الشخص أو جمموعة           
األشخاص ميارسون يف الواقع بعض اختصاصات السلطة احلكومية        
يف غياب السلطات الرمسية أو يف حالة عدم قيامهـا مبهامهـا ويف             

  .ظروف تستدعي ممارسة تلك االختصاصات

  قيلتعلا

اليت يتصرف فيها    احلالة االستثنائية    ٩تناول املادة   ت  )١(
شخص أو مجاعة من األشخاص تصرفاً ميارسون فيه بعض         
اختصاصات السلطة احلكومية يف غياب السلطات الرمسيـة        

ويدل علـى الطـابع     . ودون أية سلطة فعلية للقيام بذلك     
 ةاالستثنائي للظروف املتوخاة يف هذه املادة استخدام عبار       

 وهذه  ".ويف ظروف استدعت ممارسة تلك االختصاصات     "
ال نادراً، كما يف حالة الثورة أو الـرتاع         إاحلاالت ال تنشأ    

املسلح أو االحتالل األجنيب حيث تنحل السلطات العادية أو 
وقد تشمل احلاالت اليت . تقمع أو تتعطل عن العمل يف حينه

دث عقـب   حيتستعاد فيها السلطة الشرعية تدرجيياً، كما       
  .احتالل أجنيب

 فيه شيء من فكرة ٩ند إليه املادة واملبدأ الذي تست  )٢(
لقدمية، وهي حالة دفاع املواطنني عن      ا العصيان اجلماهريي 

وهذه يف الواقع أداة : )١٦٧(أنفسهم يف غياب القوات النظامية
وال تزال تنشأ حاالت . من األدوات اليت تستلزمها الضرورة

                                                        
 مـن   ٢ذا املبدأ معترف به كمبدأ مشروع يف املادة         ه )١٦٧(

املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة (ب الربية راألنظمة املتعلقة بقوانني وأعراف احل
 من اتفاقية جنيف بـشأن      ٤من املادة   ) ٦(؛ ويف الفقرة ألف     )١٩٠٧لعام  

  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢معاملة أسرى احلرب املؤرخة 

ولـذلك  . يف جمال مسؤولية الـدول     كهذه بني حني وآخر   
املطالبات املشتركة بني إيـران والواليـات       اعتربت حمكمة   

بعد الثـورة   " اخلوميين"املتحدة أن وضع احلرس الثوري أو       
مباشرة يف مجهورية إيران اإلسالمية يقع يف إطار الظروف         

تعلق جبملة أمور منها    تيغر  يوقضية  . املتوخاة يف هذه املادة   
د جرة واجلمارك وما شاهبها يف مطار طهران بعيهلأداء مهام ا

وقررت احملكمة املذكورة أن ذلك التصرف      . الثورة مباشرة 
يعزى إىل مجهورية إيران اإلسالمية مـستندة يف ذلـك إىل      
القول إنه إذا مل تكن تلك املهام مأذوناً هبا فعالً من قبـل             

  :احلكومة فإن احلرس الثوري يكون

ض اختصاصات السلطة احلكومية يف غيـاب  عد مارس على األقل ب ق
الرمسية يف عمليات ال بد أن احلكومة اجلديدة كانت على          السلطات  

  .)١٦٨(علم هبا ومل تعترض عليها اعتراضاً حمدداً

 ثالثة شروط ينبغي الوفاء هبا لنسب ٩وحتدد املادة   )٣(
األول، ينبغي للتصرف أن يتصل فعلياً      : التصرف إىل الدولة  

ض اختصاصات السلطات احلكومية، والثـاين،      عمبمارسة ب 
 يكون التصرف قد صدر يف غياب السلطات الرمسية جيب أن

أو يف حالة تعطلها، والثالث، جيب أن تستدعي الظـروف          
  .القائمة ممارسة اختصاصات السلطة تلك

وفيما يتعلق بالـشرط األول، جيـب أن يكـون            )٤(
فعل يف  لالشخص أو مجاعة األشخاص الذين يصدر عنهم ا       

مـون بـذلك    فعلهم يؤدون مهام حكومية وإن كانوا يقو      
ويف هذا الصدد، ُترجَّح طبيعة النشاط الذي       . مببادرة منهم 

. يؤدى على وجود صلة رمسية بني الفاعلني ونظام الدولـة         
وال بد من التأكيد على أن األشخاص العاديني املـشمولني          

واحلاالت .  ليسوا مكافئني حلكومة أمر واقع عامة      ٩باملادة  
جود حكومة يف السلطة     تفترض سلفاً و   ٩املتوخاة يف املادة    

ووجود آلية حكومية حلت حملها قوات غـري نظاميـة أو           
وهذا قد حيدث يف    . أضيفت إليها أعمال يف بعض احلاالت     

جزء من إقليم دولة ال تكون السلطة بيدها يف هذا اجلزء يف          
أما حكومة األمر الواقع،    . حينه أو يف ظروف حمددة أخرى     

حل حمل آلية الدولة اليت     يف املقابل، فهي نفسها جهاز دولة       
وأما تصرف أجهـزة الدولـة      . كانت موجودة يف السابق   
  .)١٦٩(٩ ال باملادة ٤السابقة فمشمول باملادة 

                                                        
)١٦٨( Yeager ) ١٠٤، ص   ) أعـاله  ١٠١ة  انظر احلاشي ،

  .٤٣الفقرة 
 ١٨نظر، على سبيل املثال، احلكم الذي أصـدره يف          ا )١٦٩(
 ٨٧احلاشـية    (Tinoco احملكّم تافت يف قضية      ١٩٢٣أكتوبر  /ولتشرين األ 

وحول مـسؤولية الدولـة عــن تـصرف         . ٣٨٢-٣٨١، ص   )أعاله
-J. A. Frowein, Das de facto. حكومـات األمر الواقع، انظر أيـضـاً 
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يف "أما بصدد الشرط الثاين، فاملقـصود بعبـارة           )٥(
هو أن تـشمل    " أو يف حالة عدم قيامها مبهامها     ... غياب  

الت لة حدوث اهنيار تام يف جهاز الدولة وكذلك احلـا         اح
اليت ال متارس فيها السلطات الرمسية مهامها يف جمال حمدد،          
كما يف حالة االهنيار اجلزئي للدولة أو فقدان سيطرهتا على          

" غياب أو عدم قيامها مبهامها    "وهتدف عبارة   . منطقة معينة 
  .إىل أن تشمل هاتني احلالتني

 فيقتضي ٩ الثالث للنسب مبوجب املادة طوأما الشر  )٦(
ي الظروف ممارسة بعض اختـصاصات الـسلطة        أن تستدع 

حيمل " تستدعي"ولفظ  . احلكومية من قبل أشخاص عاديني    
ختصاصات الالفكرة اليت تفيد بوجود ما يستدعي ممارسة ما         

السلطة احلكومية وإن كان ال يقـصد بـذلك بالـضرورة           
 ال بد للظـروف احمليطـة       ،وبعبارة أخرى . التصرف املعين 

ة احلكومية من قبـل أشـخاص       مبمارسة اختصاصات السلط  
عاديني من أن تربر حماولة ممارسة مهام الشرطة أو غريها يف           

وبالتايل يوجد عنـصر معيـاري يف       . غياب أية سلطة قائمة   
، وهذا مييز هذه احلاالت عن      ٩شكل وكالة تستتبعها املادة     

املبدأ العادي القائل إن تصرف األطراف العاديني، مبن فيهم         
  .)١٧٠( ال ينسب إىل الدولةالقوات املتمردة،

   تصرفات احلركات التمردية أو غري التمردية - ١٠ملادة ا
يعترب فعالً صادراً عن الدولة مبقتـضى القـانون           -١  

  .الدويل تصرف أي حركة متردية تصبح هي احلكومة اجلديدة لتلك الدولة

ن الدولة اجلديدة مبقتضى    عيعترب فعالً صادراً      - ٢  
أي حركة متردية أو غري متردية تـنجح يف         القانون الدويل تصرف    

إقامة دولة جديدة يف جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبـل            
  .قيام احلركة أو يف أراض ختضع إلدارهتا

 أي تصرف   َنْسبليس يف هذه املادة ما ميس         - ٣  
 ولـة إىل هـذه    دعن ال   فعالً صادراً  ٩ إىل   ٤عترب مبوجب املواد    ي

  .التصرف بتصرف احلركة املعنيةاألخرية، مهما تكن صلة ذلك 

  لتعليقا

ا ُينـسب إىل    م حالة خاصة هي     ١٠تتناول املادة     )١(
صرفات حركة متردية أو غري مترديـة تـصبح         تن  ملدولة  ا

  الحقاً هي احلكومة اجلديدة للدولة أو تـنجح يف إقامـة          
  .دولة جديدة

                                                                                      
Regime im Völkerrecht (Cologne, Heymanns, 1968), pp. 70-71 .  وقـد

  .نفى، وذلك تبعاً للظروفمل تصرف حكومة يف ا٩تشمل املادة 
 ,Sambiaggio, UNRIAAنظر، على سبيل املثال، قضية ا )١٧٠(

vol. X (Sales No. 60.V.4), p. 499, at p.512 (1904)١٠ وكذلك املـادة  ؛ 
  .والتعليق عليها

تخذ تصرفات أعضاء احلركة شكل     تويف البداية،     )٢(
وميكـن تـشبيهها    . أفراد لـيس إال   تصرفات صادرة عن    

بتصرفات أشخاص أو مجاعات يشاركون يف مشاغبات أو        
ومىت . مظاهرات مجاعية وال ُتنسب هي األخرى إىل الدولة       

من  صبحأظهرت إىل الوجود حركة منظمة كحقيقة واقعة        
اليت ال تكون يف     األصعب إمكان نسب تصرفاهتا إىل الدولة     

فعلية على أنشطة هـذه     موقف يسمح هلا مبمارسة سيطرة      
واملبدأ العام فيما خيص التصرفات اليت ترتكبها هذه . احلركة

احلركات أثناء صراعها مع السلطة القائمة هو عدم نسبها         
وبعبارة أخرى، فـإن    . إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل    

تصرفات احلركات التمردية الفاشلة ال تعزى إىل الدولة إال         
ن الفصل الثاين، كما يف الظروف      مبوجب أي مادة أخرى م    

  .، على سبيل املثال٩اخلاصة املبينة يف املادة 

ويلقى هذا املبدأ العام تأييـداً واسـعاً يف الفقـه             )٣(
فقـد أمجعت هيئـات التحكيم الدولية، مبا يف       . التحكيمي

ـ ذلك اللجان املختلطة املعنيـة باملطال      هيئـات   و )١٧١(اتب
 املفوض نيلسن يف قضية      على تأكيد ما وصفه    ،)١٧٢(التحكيم

، وهو أنه   "مبدأ مستقر من مبادئ القانون الدويل     "أنه   ب ولزس
ال ميكن حتميل أي حكومة املسؤولية عن التـصرفات الـيت           
ترتكبها مجاعات متمردة انتهاكاً لسلطة هذه احلكومة إذا هي 

ويالَحظ . )١٧٣( قمع التمرد  مل ختل حبسن النية أو مل هتمل يف       
وماسية جتمع على االعتراف بعدم جـواز       أن املمارسة الدبل  

. ىل الدولة إا يصدر عن حركة مترديـة من تصرفات        مسب  ن
وهذا ميكن استنتاجه مثالً من األعمال التحضريية ملؤمتر الهاي 

ودلت الردود الواردة من احلكومات على البند       . ١٩٣٠لعام  
لومات الذي وجهتـه إليهـا اللجنـة        عالتاسع من طلب امل   

أن ) أ: (لى وجود اتفاق جوهري على ما يلـي       التحضريية ع 
تصرفات أجهزة حركة متردية ال ميكن نسبها بصفتها هذه إىل 

أن ) ب(الدولة وال ميكن أن تستتبع مـسؤوليتها الدوليـة؛          
التصرفات الصادرة عن أجهزة الدولة يف سـياق األعمـال          
الضارة اليت يرتكبها املتمردون وحدها ميكن أن ُتنـسب إىل          

                                                        
رات خمتلف اللجان املختلطة الوارد ذكرهـا       نظر قرا ا )١٧١(

 ,Zuloaga and Miramon Governments, Moore, History and Digest:يف

vol. III, p. 2873; McKenny case, ibid, p. 2881; Confederate States, ibid, 

p. 2886; Confederate Debt, ibid, p. 2900; and Maximilian Government, 

ibid, p. 2902; at pp. 2928-2929.  
 British Claims in the Spanish Zone of نظر مـثالً ا )١٧٢(

Morocco (footnote 44 above), p. 642; and Iloilo Claims, UNRIAA, vol. 

VI (Sales No. 1955.V.3), p. 158, at pp. 159-160 (1925).  
)١٧٣( UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 358, at p. 

 Home Frontier and Foreign Missionaryحيث ترد إشارة إىل ((1928) 361

Society, ibid., vol. VI (Sales No. 1955.V.3), p.24 (1920);(وقـارن ؛   
Sambiaggio case (footnote 170 above), at p. 524.  



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

 

64 

تستتبع مسؤوليتها الدولية، شريطة أن متثـل هـذه         الدولة و 
  .)١٧٤(التصرفات إخالالً بالتزام دويل لتلك الدولة

ويرتكز املبدأ العام القائل إن تـصرفات حركـة           )٤(
متردية أو غري متردية ال يصح أن تنسب إىل الدولـة علـى             

ها مستقالن ويظالن مستقلني مافتراض أن بنية احلركة وتنظي
لدولـة  اذا جنحت إوينطبق ذلك . وتنظيمهاعن بنية الدولة  
ولكن إذا ما أحرزت احلركـة أهـدافها        . يف إمخاد الثورة  

وفرضت نفسها حكومةً جديدةً للدولة أو شكلت دولة جديدة         
من فيف جزء من إقليم الدولة القائمة أو يف إقليم خاضع إلدارهتا            

دة من ئذ أن يتنصل النظام اجلديد أو الدولة اجلدينحي غري املنطقي
ويف هـذه   . املسؤولية عن تصرفات قام أو قامت هبا من قبـل         

 على نـسب تـصرفات      ١٠الظروف االستثنائية، تنص املادة     
ـ وُت. احلركة التمردية أو غري التمردية الناجحة إىل الدولة        سب ن

 مبقتضى  ةتصرفات حركة متردية أو غري متردية ناجحة إىل الدول        
القائم بني احلركة واحلكومة     صللتوااالقانون الدويل استناداً إىل     

" تصرفات"ولذلك ال يشمل مصطلح     . الناشئة يف هناية املطاف   
سوى تصرفات احلركة بصفتها هذه وليس األفعـال الفرديـة          

  .الصادرة عن أعضاء احلركة بصفتهم الشخصية
ومـة  كوحيثما حتل احلركة التمردية، بوصفها ح       )٥(

ا الدولة، يـصبح    جديدة، حمل احلكومة السابقة اليت أنشأهت     
التنظيم احلاكم للحركة التمردية هو التنظيم احلاكم لتلك         

واالستمرارية اليت تقوم على هذا النحو بني التنظيم        . الدولة
اجلديد للدولة وتنظيم احلركة التمردية تفضي بصورة طبيعية 
إىل حتميل الدولة التصرفات اليت قد تكون احلركة التمردية         

ويف مثل هذه احلالة، ال تكـف       . حالل الكفا خقامت هبا   
الدولة عن الوجود كشخص من أشخاص القانون الدويل،        
بل تبقى ذات الدولة على الرغم مما يطرأ على مؤسساهتا من 

وهـي،  . تغريات وعمليات إعادة تنظيم وعمليات تكييف     
ون الـدويل   نفوق ذلك، الشخص الوحيد بني أشخاص القا      

ويقتضي الوضـع أن    . يةالذي ميكن أن ُتنسب إليه املسؤول     
ُتنسب إىل الدولة األفعال اليت ارتكبها جهاز احلركة التمردية 
خالل كفاحه لتويل السلطة، إىل جانب أفعال احلكومة اليت         

  .كانت قائمة آنذاك
وعندما تنجح احلركة التمردية أو غري التمردية يف          )٦(

و دة، سواء يف جزء من إقليم الدولة القائمة أيإقامة دولة جد
يف إقليم كان خيضع سابقاً إلدارهتا فإن نـسب تـصرفات           

سوِّغه ُياحلركة التمردية أو غري التمردية إىل الدولة اجلديدة         

                                                        
)١٧٤( League of Nations, Conference for the 

Codification of International Law, Bases of Discussion … (see 

footnote 88 above), p. 108; and Supplement to Volume III … (see 

footnote 104 above), pp. 3 and 20.  

لقائم بني تنظيم احلركة وتنظيم الدولة      التواصل  اهنا أيضاً   
ـ يأن الكيان ذاته الذي كان       لكذ. اليت نشأت عنها   ذ تخ

ـ         بح بالفعـل   سابقاً مسات حركة متردية أو غري متردية أص
ولن تكون الدولة . حكومة الدولة اليت كان يكافح إلنشائها

الحتمال الوحيد هو أن وا. السلف مسؤولة عن هذه األفعال
ُيطلب إىل الدولة اجلديدة حتمل املسؤولية عن التـصرفات         

  .قبولةاملرتكبة يف سبيل إنشائها، وهذا ميثل القاعدة امل

الة اليت تستعيض  احل١٠من املادة  ١لفقرة اوتشمل   )٧(
فيها احلركة التمردية بعد انتصارها عن هياكلها هبياكـل         

تصبح "واسُتخدمت عبارة   . احلكومة السابقة للدولة املعنية   
ولكن ال ينبغي   . لوصف هذه النتيجة  " هي احلكومة اجلديدة  

ـ التمادي يف تطبيق القاعدة الواردة يف الف    يف حالـة  ١رة ق
 تشكَّل عقب اتفـاق بـني       حكومات املصاحلة الوطنية اليت   

وال ينبغي حتميـل  . السلطات القائمة وزعماء حركة متردية 
الدولة املسؤولية عن تصرفات حركة معارضـة عنيفـة ال          

 مت إىل صفوفها  ضلشيء إال ألن احلكومة املعاد تشكيلها       
. ة شـاملة  يعناصر من املعارضة يف سبيل حتقيق تسوية سلم       

حقيقي  واصلتو وجود  ه١وهكذا فإن معيار تطبيق الفقرة 
وجوهري بني احلركة التمردية السابقة واحلكومة اجلديـدة        

  .اليت جنحت يف تشكيلها

 احلالة الثانية اليت    ١٠من املادة    ٢لفقرة  اتتناول  و  )٨(
تصبح فيها هياكل احلركة التمردية أو غري التمردية هياكل         

نة من انفصال أو استقالل جزء من اإلقليم ودولة جديدة مك
. ن يف السابق خاضعاً لسيادة الدولة السلف أو إلدارهتا        كا

مراعـاةً  " أو يف أراض ختضع إلدارهتا    "وقد أُدرجت عبارة    
  .للمركز القانوين املتمايز ملختلف األقاليم التابعة

ومن الصعب تقدمي تعريف شامل ألنواع اجلماعات         )٩(
 ١٠املستخدم يف املـادة     " احلركة التمردية "ح  لاملشمولة مبصط 

بسبب تعدد األشكال اليت تتخذها احلركـات التمرديـة يف          
املمارسة العملية، من اضطراب داخلي حمدود نسبياً، أو حرب         
أهلية حقيقية، أو كفاح ضد االستعمار، أو أعمال جبهة حترير        

وقد . وطنية، أو حركات ثورية أو مضادة للثورة، وما إىل ذلك
 اليت توجه احلركة    تنطلق احلركات التمردية من أراضي الدولة     
وعلى الرغم من هذا . عملياهتا ضدها، أو من أراضي دولة ثالثة

طبيق قوانني املنازعات املـسلحة     ترط  شالتنوع، ميكن اعتماد    
الوارد يف الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيــات جنيـف         

علق حبمايـة   ت وامل ١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢املعقـودة فـي   
) الربوتوكول الثـاين  ( الدولية   ضحايا املنازعات املسلحة غري   

 تـشري إىل    ١ من املادة    ١فالفقرة  . دليالً مفيداً يف هذا الصدد    
قوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى متارس "

مـن  ] الدولة املعنية [حتت قيادة مسؤولة على جزء من إقليم        
السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عـسكرية متواصـلة          
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ـ لفقـرة   ا، ومتيـز    " تنفيذ هذا الربوتوكول   ومنسقة ومن  ذه ه
حاالت االضطرابات والتوتر الداخليـة مثـل     "اجلماعات عن   

الشغب وأعمال العنف العرضية املتقطعة وغريها من األعمال        
ويعرب تعريـف   ). ١ من املادة    ٢الفقرة  " (ذات الطبيعة املماثلة  

عـن  هذا، يف سياق الربوتوكولني،     "  املنشقة ةالقوات املسلح "
  ".احلركة التمردية"   املفهوم اجلوهري ل

 لنـسب ا، يتسع نطاق قاعـدة      ١بالفقرة   ومقارنةً  )١٠(
". متردية أو غري متردية   "مل أي حركة    يش ل ٢الواردة يف الفقرة    

ويعرب هذا املصطلح عن وجود طائفة أوسع من احلركات اليت          
ة إال أن العبار  .  إىل تشكيل دولة جديدة    اميكن أن تؤدي أعماهل   

ال تشمل أعمال جمموعة من املواطنني تنادي باالنفـصال أو          
. الثورة إذا كانت هذه األعمال جتري يف إطار الدولة السلف         

وال هي تشمل احلالة اليت تنجح فيها حركة متردية يف إقليم ما،        
فهذه أساساً حالة . يف فورة هياجها، يف االحتاد مع دولة أخرى      

 على  ١٠ بينما تركز املادة     خلف وخترج عن نطاق هذه املواد،     
استمرارية احلركة املعنية وتشكيل حكومة جديـدة أو دولـة          

  .جديدة يف هناية املطاف، حسب احلالة
ني خمتلـف   بلتمييز  ا ١٠وال ينبغي ألغراض املادة       )١١(

دولية أو ال شرعية " شرعية"فئات احلركات على أساس أي 
مهيـة  كومة، على الرغم مـن األ     حستقرارها ك اص  خيفيما  

فمن وجهة نظر . )١٧٥(احملتملة هلذا التمييز يف سياقات أخرى
صياغة القواعد القانونية الناظمة ملسؤولية الدول ليس مـن    
الضروري وال من املستصوب إعفاء حكومة جديدة أو دولة 

إىل  االسـتناد بجديدة من مسؤوليتها عن سلوك موظفيها،       
بـل  . )١٧٦(ات تتعلق بشرعية أو عدم شرعية نشأهتا      راعتبا

املعين ذاته وعلى شرعيته أو عدم  لتصرفاجيب التركيز على 
  .شرعيته مبوجب قواعد القانون الدويل السارية

ممارسة الـدول    ىل جانب إوتدل قرارات التحكيم،      )١٢(
اإلجيـايب  ـب  لنساواملؤلفات، على وجود قبول عام لقاعديت       

ـرارات فقرارات التحكيم الدولية، كق. ١٠ملادة االواردتني يف 
) ١٩٠٣(اللجـان املختلطة املنـشـأة خبـصوص فرتويـال         

ـ ، تؤيد   )١٩٣٠- ١٩٢٠(واملكسـيك   ـ  ـبسن صرفات ت

                                                        
 H. Atlam, "National liberation movements andنظرا )١٧٥(

international responsibility", United Nations Codification of State 

Responsibility, B. Simma and M. Spinedi, eds. (New York, Oceana, 

1987), p. 35.  
الـسيطرة  "العدل الدولية، فإن     سبما ذكرت حمكمة  ح )١٧٦(

املادية على إقليم، ال السيادة أو شرعية اللقب، هي أساس مسؤولية الدولة            
  Legal Consequences for States of the"عن األفعال اليت متس دوالً أخرى

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, at p. 54, para. 118.  

ذا جنحت احلركة يف حتقيق أهدافها      إ ـةىل الدول إاملتمرديـن  
ـركة بوليفـار   شوعلى سـبيل املثال، ففي مطالبة      . الثورية

  :رد املبدأ بالصيغة التاليةوة يللسـكك احلديد
ولة عن التزامات ثورة ناجحة منذ بدايتها ألهنا نظرياً مثلت ألمة مسؤا

منذ البداية إرادة وطنية للتغيري جتسدت يف النتيجة الناجحة يف هناية           
  .)١٧٧(األمر

 الفرتويليـة يف  - أكدت جلنة املطالبات املختلطة الفرنسية      و
 سكك احلديدية الفرتويلية  للشركة الفرنسية ل  اقرارها بشأن   
ما مل  "ميل الدولة املسؤولية عن أعمال الثوار       أنه ال ميكن حت   
حينذاك مسؤولية   ستتبعت، ألن هذه األعمال     "تنجح الثورة 

مبوجب قواعد القانون العام املعترف هبـا اعترافـاً      "الدولة  
قررت جلنـة املطالبـات      بنسون ويف قضية . )١٧٨("واضحاً

  :ا يليم املكسيكية - الفرنسية 
بأعمال مصادرة أو بطلـب      ... يام الثوار ن ق عذا نشأت األضرار، مثالً،     إ

جـرائم ارتكبتـها    ... قبل جناحهم النهائي، أو إذا سبَّبتها        تربعات قسرية 
  .)١٧٩(القوات الثورية املنتصرة، فإنه ال ميكن إنكار مسؤولية الدولة

وقد أُبرزت إمكانية حتميل الدولة املسؤولية عـن          )١٣(
مات املوجه إىل رفات حركة متردية ناجحة يف طلب املعلوصت

. ١٩٣٠احلكومات من اللجنة التحضريية ملؤمتر الهاي لعام     
واستناداً إىل الردود الواردة من عدد من احلكومات، أعدت 

الدولة مسؤولة عن : "اللجنة التحضريية أساس املناقشة التايل
تصر وتوىل  ناألضرار اليت يلحقها باألجانب طرف متمرد ا      

ن األضرار الـيت تـسببها      عسؤوليتها  ماحلكم بنفس درجة    
. )١٨٠("وظفيها أو قواهتامعمال أأعمال احلكومة القانونية أو 

عتبار اكن ميمل يناقَش قط  الفتراضاوعلى الرغم من أن هذا 
  .٢أنه يعكس قاعدة النسب الواردة اآلن يف الفقرة 

ث عهـداً،   دلقرارات واملمارسات األح  اليس يف   و  )١٤(
الواردة يف   الفتراضاتايف   كثري الش ي ما   ،لى وجه اإلمجال  ع

ويف إحدى احلاالت، ذهبت حمكمة ناميبيا العليا       . ١٠املادة  

                                                        
)١٧٧( UNRIAA, vol. IX (Sales No.59.V.5), p. 445, at p. 

 ,Puerto Cabello and Valencia Railway Companyانظر أيضاً. (1903) 453

ibid., p. 510, at p. 513 (1903).  
)١٧٨ ( Ibid., vol. X (Sales No. 60.V. 4), p. 285, at p.354 

  .Dix case, ibid., vol. IX (Sales No.59.V. 5), p.119 (1902)انظر أيضاً . (1902)
)١٧٩( Ibid., vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 327, at p. 353 

(1928).  
)١٨٠( League of Nations, Conference for the Codification 

of International Law, Bases of Discussion...(see footnote 88 above), pp. 

108 and 116; and Basis of Discussion No. 22 (c), ibid., p. 118 ؛
، الوثيقـة   ٢٢٤ و ٢٢٣ اجمللد الثـاين، ص      ،١٩٥٦ولية  حمستنسخة يف   

A/CN.4/96.  
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عن " درصأي عمل "ن عقبلت املسؤولية فإىل أبعد من ذلك 
  .)١٨١(دارة جنوب أفريقيا السابقةإ

وقد حتدث حاالت استثنائية تكون الدولة فيها يف          )١٥(
قاب أمـام   سمح هلا باعتماد تدابري يقظة ووقاية وع      يوضع  

وهذا . تصرفات احلركات، ولكنها تتقاعس خطأ عن ذلك      
 اليت تنص على أن ١٠من املادة  ٣لفقرة ااالحتمال وارد يف 

 ال ختل بنسب أي     ٢ و ١قواعد النسب الواردة يف الفقرتني      
تصرفات للدولة مهما كانت صلتها باحلركة املعنية، حيث        

ام الفـصل    اعتبارها من أفعال تلك الدولة وفق أحك       يتعني
مهما تكن صلة ذلك التـصرف      "واملقصود بعبارة   . الثاين

فتقاعس الدولة  . هو توسيع معناها  " بتصرف احلركة املعنية  
عن اختاذ اخلطوات املتاحة حلماية مقار البعثات الدبلوماسية        
املهددة باالعتداء من حركة متردية إمنا هو تصرف ينـسب          

  .٣لفقرة بشكل واضح إىل الدولة ومنصوص عليه يف ا

ومثة إمكانية أخرى لتحميل احلركة التمرديـة نفـسها        )١٦(
مسؤولية تصرفاهتا مبقتضى القانون الدويل، وذلك مثالً عن انتهاك         

على أن موضوع املسؤولية الدولية     . قواهتا للقانون اإلنساين الدويل   
ري التمردية الفاشلة خيرج عن     غاليت تتحملها احلركات التمردية أو      

  .املواد اليت ال تتناول سوى مسؤولية الدولنطاق هذه 

  اوتعتربه التصرفات اليت تعترف هبا الدولة  - ١١ملادة ا
  صادرة عنها

التصرف الذي ال ُينسب إىل الدولـة مبوجـب املـواد             
السابقة يعترب مع ذلك فعالً صادراً عن هذه الدولة مبقتضى القانون 

عتربته صـادراً   إذا اعترفت هذه الدولة بذلك التصرف وا       الدويل
  .عنها وبقدر هذا االعتراف واالعتبار

  لتعليقا

تفترض مجيع أسس النسب اليت تناوهلا الفصل الثاين،          )١(
باستثناء تصرفات احلركات التمردية أو غري التمردية مبقتضى        

، أن مركز الشخص أو اهليئة بوصفهما جهازاً مـن          ١٠املادة  
منـا  إ عن الدولة،    هزة الدولة، أو تفويضهما للتصرف نيابة     جأ
على العكس  و. نشأ وقت وقوع الفعل املدعى عدم مشروعيته      ي

                                                        
أت احملكمة العليا يف ناميبيا، مسترشدة بوجه خاص        ر )١٨١(

ة اجلديدة ترث املسؤولية عن األفعـال الـيت         ماحلكو"بنص دستوري، أن    
 .Minister of Defence, Namibia v"ارتكبتها األجهـزة الـسابقة للدولـة   

Mwandinghi, South African Law Reports, 1992 (2), p. 355, at p. 360; 

and ILR, vol. 91, p. 341 at p. 361 .44123انظر من ناحية أخرى Ontario 

Ltd. v. Crispus Kiyonga and Others, 11 Kampala Law Reports 14, pp. 

20-21 (1992); and ILR, vol. 103, p. 259, at p. 266 (High Court, 

(Uganda.  

 ملىل الدولـة    إصرف  تسب  ن على   ١١لك، تنص املادة    ذمن  
ُينسب إليها أو رمبا ما كان لينسب إليها وقت ارتكابه، ولكن           

  .اعترفت به الدولة الحقاً واعتربته صادراً عنها
ذي تعترف  ويف حاالت كثرية، يكون التصرف ال       )٢(

به الدولة وتعتربه صادراً عنها هو تصرف قام به أفـراد أو            
واملبدأ العام املستخلص من ممارسة الدول      . كيانات خاصة 

ومن قرارات القضاء الدويل هو أن سلوك شخص أو مجاعة          
من األشخاص ال يتصرفون نيابة عن الدولة ال يعترب فعـالً           

ويـصح هـذا    . راً عن الدولة مبوجب القانون الدويل     دصا
االستنتاج بصرف النظر عن الظروف اليت يتـصرف فيهـا      

  .وعن املصاحل املتأثرة بسلوكه لفردا
ىل املبدأ إ، ١٠ شأهنا شأن املادة ،١١ستند املادة وت  )٣(

القائل إن التصرف اخلاص البحت ال ميكن بصفته هذه نسبه 
بأن التصرف يعترب فعالً " مع ذلك "ولكنها تعترف. إىل دولة
إذا اعترفت تلك الدولة هبذا التـصرف       "اً عن دولة    صادر

". واعتربته صادراً عنها وبقدر هذا االعتـراف واالعتبـار        
وميكن العثور على أمثلة على تطبيق هذا املبدأ يف قـرارات           

 ،لتحكيم بشأن املناراتاففي قضية . القضاء وممارسة الدول
يـرة  زجاليونان املسؤولية عن إخالل      حملكمةالت  ّمحمثالً،  

ن مستقالً ذاتياً   مريت باتفاق امتياز عندما كانت إقليماً       ك
أقاليم اإلمرباطورية العثمانية، ألسباب منها أن اإلخـالل        

واستمرت فيه  ... على أنه صفقة نظامية     ] اليونان[أيدته  "
 يفو. )١٨٢("حىت بعد تولّيها السيادة اإلقليمية على اجلزيرة       

ولة جديدة دا كانت ا إذمسياق خالفة الدول، ليس واضحاً 
ي مسؤولية عـن الدولـة الـسلف فيمـا خيـص            أرث  ت

ولكن الدولة اخللف إذا ما واجهت فعالً غري        . )١٨٣(إقليمها
مشروع مستمراً على أراضـيها وأيـدت هـذا الوضـع           

هنـا  أإنه ميكن أن ُيستنتج من ذلـك بـسهولة     فوواصلته،  
  .هنحتملت املسؤولية ع

 قـضيـة   وخارج سياق خالفة الدول، تقــدم       )٤(
ملوظفني الدبلوماسيني والقنصليني التابعني للواليات املتحدة  ا

 .ثاالً آخر على تبين الدولة الحقاً لتصرف معني       ميف طهران   
يف تلك احلالة، ميزت حمكمة العدل الدولية متييزاً واضحاً         و

الناشـطني   اللتحامباشرةً    اليت أعقبت  ةالقانوني حلالةابني  
ة لقانونياحلالة اواحتجاز موظفيها، وسفارة الواليات املتحدة 

                                                        
)١٨٢( Affaire relative à la concession des phares de 

l'Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63.V.3), p. 155, at p. 

198 (1956).  
 من اتفاقية فيينا خلالفـة      ٣٩ملسألة تتناوهلا املادة    اذه  ه )١٨٣(

اتفاقيـة فيينـا لعـام      "املشار إليها فيما يلي باسم      (الدول يف املعاهدات    
١٩٧٨.("  
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عن مرسوم أصدرته دولة إيران وأعربت فيه صراحةً ة  الناشئ
  :وعلى حد تعبري احملكمة. واإلبقاء عليه لوضعلعن تأييدها 

ن السياسة اليت أعلنها آية اهللا مخيين املتمثلة يف اإلبقاء على احتالل            إ
ارسة الضغط على   هائن هبدف مم  كرواحتجاز العاملني فيها     السفارة

سـلطات إيرانيـة     متثلت هلا احكومة الواليات املتحدة هي سياسة      
وأدت . اراً يف بيانات أصدرهتا يف مناسبات خمتلفة       مر دهتايأخرى وأ 

عن ة  لناشئالحالة  لهذه السياسة إىل حتول جذري يف الطابع القانوين         
موظفيهـا الدبلوماسـيني والقنـصليني       احتالل السفارة واحتجاز  

آية اهللا مخيين وغريه من أجهزة الدولة اإليرانية هلذه  قرارإإن . ئنهاكر
حـتالل الـسفارة    االستمرار يف   االوقائع وقرارهم إدامتها قد حّول      

  .)١٨٤ (واحتجاز الرهائن إىل أفعال صادرة عن تلك الدولة

املترتب على  ان األثركا إذا موليس واضحاً من هذه الفقرة  
راً مستقبلياً فقط أم أنه جعـل       الناشطني أث  صرفت" إقرار"

مجهورية إيران اإلسالمية مسؤولة عن كامل عملية احتالل        
يف كلتا  األمر سيانو. السفارة واحتجاز موظفيها منذ البداية

احلالتني ألن مجهورية إيران اإلسالمية اعُتربت مسؤولة عن        
وين خمتلف هو عدم اختاذهـا      نالفترة السابقة على أساس قا    

ضع حد فـوري    لوية ملنع احتالل السفارة أو      إجراءات كاف 
ولكن هذه املسؤولية املسبقة معدومـة يف حاالت       . )١٨٥(له

بس ل يشوهبما الومع ذلك إذا كان االعتراف والتبين . أخرى
ناك سبب وجيه إلسباغ أثر رجعــي علــى         هان  كأو  

ـ املسؤولية، وهـذا ما فعلتــه احملك      ـ ـة يف   م  ـةضيق
ويتفق هذا الرأي مـع     . )١٨٦(لتحكيـم بشـأن املنارات  ا

 ادىف للحركات التمردية ويت   ١٠املادة   ستهراملوقف الذي أ  
غرات يف نطاق املسؤولية املترتبة على ما هـو يف          ثحداث  إ

  .حقيقة األمر نفس الفعل املتواصل

لقبض على اكن سوق ميوفيما خيص ممارسة الدول،   )٥(
لـى   وحماكمته الحقاً فـي إسرائيل مثاالً ع      نأدولف أخيما 

مايو / أيار ١٠ففـي  . تبين الدولة الحقـاً لتصرف خاص    
، ألقت جمموعة من اإلسرائيليني القبض على أخيمان        ١٩٦٠

واحُتجز يف أحد املنازل يف بوينس آيرس       . يف بوينس آيرس  
واهتمت األرجنتني  . بضعة أسابيع قبل نقله جواً إىل إسرائيل      

على أخيمان،  احلكومة اإلسرائيلية الحقاً بالتواطؤ يف القبض       
وهي هتمة مل تقابلها وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية، غولـدا         
مائري، ال باإلقرار وال باإلنكار خالل مناقشة جملس األمـن          

جمموعـة مـن    "ي أخيمان بأهنم    لووصفت معتقِ . للشكوى

                                                        
)١٨٤( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran )٧٤، الفقرة ٣٥، ص ) أعاله٥٩ظر احلاشية ان.  
  .٦٨-٦٣، الفقرات ٣٣-٣١، ص املرجع نفسه )١٨٥(
)١٨٦( Lighthouses arbitration)  أعاله١٨٢انظر احلاشية ( ،

  .١٩٨-١٩٧ص 

 ١٣٨رار جملـس األمـن      قن  متنتج  سُيو. )١٨٧("املتطوعني
ومـة   أن احلك  ١٩٦٠يونيه  / حزيران ٢٣ملؤرخ  ا) ١٩٦٠(

طلعةً على خطة القبض    ماإلسرائيلية كانت على أقل تقدير      
ورمبـا  . عليها لى أخيمان يف األرجنتني وموافقةً    عالناجحة  
يتصرفون يف واقع األمر بنـاًء علـى        "و أخيمان   لكان معتقِ 

، ومـن   "تعليمات إسرائيل أو بتوجيه منها أو بإشـرافها       
مبقتـضى  دولة لىل اإذه احلالة نسب تصرفاهتم   هاألنسب يف   

شكوك حول انـدراج بعـض       ارتثولكن إذا   . ٨املادة  
تصرفات للبين الدولة الحقاً تإن ف ٨التصرفات يف إطار املادة 

  .كفيل بإزالتها املعنية
إذا اعترفت هذه الدولة بـذلك      "واملقصود بعبارة     )٦(

ت االعتراف  هو متييز حاال  " التصرف واعتربته صادراً عنها   
 تقتصر علـى جمـرد الـدعم أو         التبين عن احلاالت اليت   و

 ملوظفني الدبلوماسيني والقنصليني  اففي قضية   . )١٨٨(التأييد
سـتخدمت حمكمـة    التابعني للواليات املتحدة يف طهران      ا

ختم اإلقرار  "و" تأييد"و" إقرار"العدل الدولية عبارات مثل     
كانـت  و. )١٨٩(]"الوضع[قرار إدامة   "و" احلكومي الرمسي 

اق تلك القضية، ولكن التصرفات هذه العبارات كافية يف سي
 إذا اكتفت   ١١بوجه عام ال تنسب إىل دولة مبقتضى املادة         

االعتراف بوقوع التصرفات أو أعربت عـن       بذه الدولة   ه
ففي اخلالفات الدولية قد تتخذ الدول      . إقرارها الشفوي هلا  

تصرف بوجه عام " دتأيي"أو " إقرار"مواقف ترقى إىل درجة 
ومـن جهـة    . أي مسؤولية  ملحتى  طوي عل تنال   اهولكن

أن الدولة تعترف بالتصرف وتعتربه " تبين "فيد لفظيأخرى، 
 ميكن أن تـشمل     ١١فاملادة  . يف حقيقة األمر صادراً عنها    

حاالت قبلت فيها الدولة املسؤولية عن تصرف مل تقره أو          
 اللـة د دأسفت لـه بشدة وسعت إىل منعه شريطة وجـو   

املسؤولية عن تصرف ما كان     ى نية الدولة قبول     علواضحة  
ومع ذلك ميكن صياغة هذا القبول      . لينسب إليها لوال ذلك   

، الوارد يف املـادة     "تقر وتتبىن "يف احلالة املعنية، فاملصطلح     
، يوضح اشتراط شيء أكثر من جمرد االعتراف العـام          ١١

لتصرف املعـين   ابأمر واقع، ولكنه يشترط أن حتدد الدولة        
  .وتعتربه صادراً عنها

 ال يـنظم سـوى   ١١املادة  رسيهتإن املبدأ الذي     )٧(
اعتربتـه  ومسألة النسب، وإذا ما اعترفت الدولة بالتصرف  

عد ذلك النظر فيما إذا كـان هـذا         بصادراً عنها وجب    
، تعـد   ١١وألغراض املـادة    . التصرف غري مشروع دولياً   

                                                        
 ،لوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة اخلامسة عـشرة       ا )١٨٧(

  .١٨، الفقرة ١٩٦٠يونيه / حزيران٢٢، ٨٦٦اجللسة 
فصلة هي مسألة تقدمي دولة      مسألة من  ١٦تناول املادة   ت )١٨٨(

  .معونة أو مساعدة لتصرف غري مشروع دولياً صادر عن دولة أخرى
  . أعاله٥٩نظر احلاشية ا )١٨٩(
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تبنية للتصرف معيـاراً لعـدم      ملااللتزامات الدولية للدولة ا   
وقد يكون التصرف مشروعاً فيما خيص فاعله        . عيةاملشرو

ا  خيضع تصرفه  الهة خاصة   جاألصلي، أو قد يكون الفاعل      
وعلى النحو نفسه،   . يف السياق ذي الصلة    للقانون الدويل 

إذا تبنت دولة تصرفاً مشروعاً من حيث التزاماهتا الدولية أو 
ري تتحمل بذلك املسؤولية عن األفعال غ      اعترفت به فإهنا ال   

ذلك أن  . املشروعة الصادرة عن أي شخص أو كيان آخر       
ىل أبعد من ذلـك     إستوجب الذهاب   يحتمل هذه املسؤولية    

ويصل إىل حد املوافقة على التعويض عن الفعل غري املشروع 
  .الصادر عن شخص آخر

 دفُيقص" وبقدر هذا االعتراف واالعتبار"أما عبارة   )٨(
ن. هبا عدد من األمور  سب، على وجه التخصيص، أوالً، ال ُت

تصرفات األفراد أو اجلماعات أو الكيانـات اخلاصـة إىل          
الدولة إال مبقتضى مادة أخرى من مواد الفصل الثاين أو ما           

. عتربها صادرة عنـها   تمل تعترف الدولة هبذه التصرفات و     
إىل  عنها تعتربه صادراً ووثانياً، للدولة أن تعترف بتصرف      

ى، قد تفضل الدولـة عـدم       وبعبارة أخر . حد معني فقط  
وثالثاً، جيب  . االعتراف والتبين إال جبزء من التصرف املعين      

أن يكون فعل االعتراف والتبين، سواء اختذ شكل ألفاظ أو          
  .تصرفات، واضحاً ال لبس فيه

 رطان ال بد من اجتماعهمـا     شالعتراف والتبين   وا  )٩(
 إىلترتيب الـشرطني     شرييو". و "فكما يدل حرف العط   

فيهـا   حـتج ُيسلسل الطبيعي لألحداث يف احلاالت اليت     الت
اعتبـاره  ووقد يكون اعتراف الدولة بتصرف      . ١١ملادة  با

ملوظفني امثالً يف قضية     حلالاكما هو   (رحياً  صصادراً عنها   
الدبلوماسيني والقنصليني التابعني للواليـات املتحـدة يف        

  .ن سلوك الدولة املعنيةمنتج تسُي، وقد )طهران

   الثالثلفصلا

  قوع خرق اللتزام دويلو

  لتعليقا

رق الدولة التزاماً دولياً مـىت كـان الـسلوك          خت  )١(
لدويل ااملنسوب إليها باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون 

 يلوداالمتثال اللتزام  نعمن جانب تلك الدولة  شكل ختلفاًي
، ٢ملادة  ا من   )ب( يغة الفقرة ص تستخدماذا  إعليها، أو،   
". خرقاً اللتزام دويل على الدولة"لوك سل هذا العندما يشك

 امدر قبلتزام دويل، ارق خكرة فشرح لذا الفصل هعى سوي
  . عامةةفصبكناً ممذلك  دعي

لى أن املواد ال هتدف عرة أخرى م ديدشتعني الت يو  )٢(
ألولية للقـانون الـدويل، أو      اإىل حتديد مضمون القواعد     

ولـدى  . )١٩٠(لدول معينة مات النامجة عنها بالنسبة     اااللتز
البت فيما إذا كان أي تصرف ينسب إىل دولة ما يـشكل            
خرقاً اللتزاماهتا الدولية أو ال، فإن جمال التركيز الرئيـسي          

وهذا هو األمر الـذي     . سيكون االلتزاَم الرئيسي ذا الصلة    
 يتعني تفسريه وتطبيقه على الوضع قيد البحث بغية حتديـد         

عيار الواجب التقيـد بـه،      مضمون السلوك املطلوب، وامل   
وال يوجد شيء يسمى خرقاً     . والنتيجة املنشودة وغري ذلك   

اللتزام دويل بصورة جمردة، وال يستطيع الفصل الثالث أن         
يلعب أكثر من دور ثانوي يف حتديد ما إذا كان قد وقـع             
خرق من هذا القبيل، أو الوقت الذي وقع فيه، أو فتـرة            

 طرح عدد مـن املبـادئ       ومع ذلك فإنه ميكن   . استمراره
  .األساسية فيه

يكمن أساس أي فعل غري مشروع دولياً يف عدم           )٣(
تطابق السلوك الفعلي لدولة ما مع السلوك الذي كان يتعّين 

بعه بغية االمتثال اللتزام دويل معني       وتنشأ عن هـذا    . أن تّت
ـ         اسـم   تالسلوك عالقات قانونية جديدة تندرج كلها حت

وعليه، يبدأ الفصل الثالـث     . الدوليةمشترك هو املسؤولية    
حبكم حيدد بصفة عامة مىت ميكن القول إنه وقع خرق اللتزام 

وبعد تعريف املفهوم األساسي، تكرَّس ). ١٢املادة (دويل ما 
األحكام األخرى من الفصل لتحديد كيفية انطباق هـذا         

ويتناول الفصل بصورة خاصة . املفهوم على خمتلف األوضاع
ون احملدد الزمان من حيث انطباقه على مسؤولية مسألة القان

الدول، أي املبدأ القائل بأنه ال تعد الدولة مسؤولة عن خرق 
اللتزام دويل ما مل يكن هذا االلتزام واقعاً على الدولة وقت           

، ومسألة ال تقل أمهية عن      )١٣املادة  (حدوث ذلك اخلرق    
مشكلة و) ١٤املادة (ذلك، وهي الطابع االستمراري للخرق 

خاصة هي حتديد ما إذا كان قد مت، ومىت متّ، خرق التزام             
عن طريق ارتكاب أفعال مركبة ال فعل واحد، أي عنـدما   
يكمن جوهر اخلرق يف سلسلة أفعال حمددة يف جمموعها بأهنا 

  ).١٥املادة (غري مشروعة 

ـ أعاله، فليس   ) ٢(وللسبب املبّين يف الفقرة       )٤( ن م
 تناول مجيع القضايا اليت ميكن أن املمكن وال من املستصوب

تنشأ لدى البت فيما إذا وقع خرق اللتـزام دويل أم ال يف             
أما مسائل الدليل والربهان على وقوع      ". الباب"إطار هذا   

وتتعلق . خرق من هذا القبيل فتقع كلياً خارج نطاق املواد        
املسائل األخرى، باألحرى، بتصنيف االلتزامات الدولية أو       

 ومل ُتدرج هذه االلتزامات يف النص إال عنـدما          .بنوعيتها
                                                        

  .ن التعليق العامم) ٤ (-) ٢(نظر الفقرات ا )١٩٠(
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ُيتبني أهنا تسفر عن عواقب واضحة يف إطار القواعد الثانوية 
  . )١٩١(ملسؤولية الدول

   وقوع خرق اللتزام دويل - ١٢ملادة ا
خترق الدولة التزاماً دولياً مىت كان الفعل الصادر عنها           

نظر عـن منـشأ     ا هذا االلتزام، بغض ال    هغري مطابق ملا يتطلبه من    
  .االلتزام أو طابعه

  لتعليقا

، فإن املسؤولية الدولية لدولة     ٢كما ورد يف املادة       )١(
. ما تنشأ عن خرقها ألي التزام دويل على هـذه الدولـة           

". خرق التزام دويل  "ويتعني أوالً حتديد املعىن املقصود من       
ام جداً مـا    ع، اليت تعرف بشكل     ٢وهذا هو غرض املادة     

وللتوصل . خرقاً اللتزام دويل من جانب الدولةالذي يشكل 
إىل استنتاج بأنه وقع خرق اللتزام دويل يف أية حالة حمددة،     
من الضروري مراعاة األحكام األخرى يف الفصل الثالث اليت 
حتدد املزيد من الشروط لوقوع خرق اللتزام دويل، وذلك         
 إضافة إىل أحكام الفصل اخلامس اليت تتناول الظروف اليت        

غري أنه يف هناية . قد تنفي عدم مشروعية فعل ارتكبته الدولة
األمر تتوقف معرفة ما إذا كان حدث بالفعل خرق اللتزام          
ما، والوقت الذي حدث فيه، على شروط االلتزام ذاهتـا،          
وعلى تفسريه وتطبيقه، مع مراعاة الغاية والغرض منه، وعلى 

  .وقائع احلالة

التعريف بفكرة خرق التزام تعني هنا أيضاً، لدى يو  )٢(
دويل ما، التأكيد على استقاللية القانون الدويل وفقاً للمبدأ    

، يتمثل خرق   ١٢ومبوجب أحكام املادة    . ٣الوارد يف املادة    
االلتزام الدويل يف عدم تطابق الفعل املطلوب من الدولـة          
بعه الدولـة فعـالً      مبوجب ذلك االلتزام والتصرف الذي تّت

.  القانون الدويل ووقائع املسألة قيد البحث أي بني شروط- 
فعلى سبيل املثال، . وميكن التعبري عن هذا األمر بطرق خمتلفة

التعارض "استخدمت حمكمة العدل الدولية عبارات من قبيل 
غـري  "أو  "    املنافية ل " واألفعال   ،)١٩٢("مع التزامات الدولة  

زامات وعدم االمتثال اللت  " ،)١٩٣(قاعدة معينة " املتطابقة مع 

                                                        
نظر، مثالً، تصنيـف االلتزامـات املتعلقة بالتصرف      ا )١٩١(

  ).١٢(و) ١١(، الفقرتان ١٢ونتيجتها، التعليق على املادة 
)١٩٢( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran ) ٥٦، الفقرة ٢٩، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية.  
)١٩٣( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua )   ٩٨، وص   ١١٥، الفقرة   ٦٤، ص   ) أعاله ٣٦انظر احلاشية ،
  .١٨٦الفقرة 

طرحت إحدى  لسيإففي قضية . )١٩٤("ناشئة عن معاهدات
السؤال عما إذا كان االستيالء يتطابق مـع        "دوائر احملكمة   

ــارة   ــصداقة والتج ــدة ال ــواردة يف معاه ــشروط ال ال
غري مطابق ملا يتطلبه منها هذا "وتعترب عبارة . )١٩٥("واملالحة
م  يشكل جوهر خرق التزااأنسب طريقة لتوضيح م" االلتزام

إذ إهنا تفسح اجملال إلمكانية وقوع      . دويل من جانب الدولة   
خرق ما حىت إذا كان فعل الدولة ال يتناىف إال جزئياً مـع             

ففي بعض احلاالت، يتطلب التـزام      . االلتزام الدويل عليها  
دويل من الدولة املعنية سلوكاً حمدداً حتديـداً دقيقـاً، ويف           

معياراً أدىن للسلوك   حاالت أخرى، قد ال يضع االلتزام إال        
وقد ينطوي أي تصرف    . يكون للدولة املعنّية حرية َتخطّيه    

حيظره التزام دويل ما على فعل أو إغفال أو جمموعة مـن            
األفعال واإلغفاالت، وقد يتطلب سن تـشريع، أو اختـاذ          
إجراءات إدارية حمددة أو إجراءات أخرى يف حالة معينة، أو 

اءات، سواء مت تنفيذ ذلـك      حىت التهديد باختاذ تلك اإلجر    
وقـد يتطلـب   . التهديد أم ال، أو على حكم قضائي مربم       

. توفري التسهيالت، أو اختاذ االحتياطات، أو تنفيذ حظر ما        
ويف كل واحدة من هذه احلاالت ميكن للمرء أن حيدد ما إذا 
كان مت خرق ذلك االلتزام أم ال مبقارنة سلوك الدولة الفعلي 

ليه قانوناً مبوجب االلتزام الدويل ذي      بالسلوك املنصوص ع  
مبرونة كافية لتغطيـة    "    غري مطابق ل  "وتتسم عبارة   . الصلة

العديد من خمتلف الطرق اليت ميكن هبا التعبري عن التزام ما،           
  .إضافة إىل خمتلف األشكال اليت قد يتخذها اخلرق

 يل على أن خرق االلتزام الـدو      ١٢وتنص املادة     )٣(
فعل غري مطابق ملا يتطلبه ذلك االلتـزام        حيدث مىت كان ال   

وكما يتبني مـن هـذه      ". بغض النظر عن منشأ االلتزام    "
العبارة، فإن املواد تنطبق انطباقاً عاماً، حيث إهنا تنطبق على 

وميكن . مجيع االلتزامات الدولية للدول، مهما كان منشؤها
أن يتم إرساء االلتزامات الدولية كقاعدة عرفية من قواعد         

لقانون الدويل، أو مبوجب معاهدة أو مبدأ عام ينطبق ضمن ا
وميكن للـدول أن تـضطلع      . نطاق النظام القانوين الدويل   

وقـد  . )١٩٦(بالتزامات دولية باختاذ إجراء من طرف واحد      

                                                        
)١٩٤( Gabčíkovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

   .٥٧، الفقرة ٤٦، ص )أعاله
)١٩٥( ELSI )٧٠، الفقرة ٥٠، ص ) أعاله٨٥نظر احلاشية ا.  
ثلما فعلت فرنسا بتعهدها من جانب واحـد بعـدم       م )١٩٦(
 Nuclear Tests (Australia: جتارب نووية أخرى يف الغالف اجلويةإجراء أي

v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253; Nuclear Tests (New 

Zealand v. France), ibid., p. 457 .قد مت توضيح نطاق االلتزام الذي مت و
 Request for an Examination of the Situation inحتمله على هذا األساس يف

Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 

December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, 

Order of 22 September 1995, I.C.J. Reports 1995, p. 288.  



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

 

70 

ينشأ التزام دويل ما عن األحكام اليت تنص عليها معاهدة من 
 منظمة   هبذا املوضوع يف   ةقرار تتخذه هيئة خمتص   (املعاهدات  

دولية، أو حكم يصدر للفصل يف نزاع بني دولـتني مـن            
). جانب حمكمة العدل الدولية أو هيئة حتكيم، وغري ذلـك       

، ١٢وليس من الضروري تفصيل هذه اإلمكانيات يف املادة         
حيث إن مسؤولية الدول تنشأ خبرق التزام دويل مهما كان          

ـ    "وتشري الصيغة   . منشأ هذا االلتزام   شأ بغض النظر عن من
إىل كافة املصادر املمكنة لاللتزامات الدولية، أي       " االلتزام

مجيع العمليات اليت تؤدي إىل إجياد التزامات قانونية يعترف    
أحياناً يف هذا   " مصدر"وتستخدم كلمة   . هبا القانون الدويل  

السياق، كما هو احلال يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة اليت          
تزامـات الناشـئة عـن      االل"تؤكد على ضرورة احتـرام      

غري أن كلمة   ". املعاهدات ومصادر القانون الدويل األخرى    
، اليت حتمل املعىن نفسه، ال حتيط هبا أية من الشكوك "منشأ"

  ".مصدر"أو املناظرات الفقهية اليت أسفر عنها اصطالح 
، فإن منشأ أو أصل االلتـزام ال   ١٢ووفقاً للمادة     )٤(

القائل إن املسؤولية تقع إذا مت       من االستنتاج    هيغري حبد ذات  
خرق االلتزام من جانب الدولة، وال يؤثر حبد ذاته علـى           

وقد تنشأ الرتاعات   . نظام مسؤولية الدول الناشئ عن ذلك     
بالنسبة لدولة ما عن معاهدة وعن قاعدة من قواعد القانون      
الدويل العريف أو عن معاهدة وعـن فعـل مـن طـرف             

تفاعل هذه األسس املختلفة وة على ذلك، تالوع. )١٩٧(واحد
لاللتزام بعضها مع بعض، كما يتضح جلياً علـى صـعيد           

وميكن أن تساهم املعاهدات، وال سيما املعاهدات . املمارسة
املتعددة األطراف، يف صياغة القانون الدويل العام، وقـد         
يساعد القانون العريف على تفسري املعاهدات، وقد ينطبـق         

 على دولة ما بسبب فعل تقوم به        التزام وارد يف معاهدة ما    
وعليه فقد عاملت احملاكم    . من طرف واحد، إىل غري ذلك     

وهيئات التحكيم الدولية مسألة نشوء املسؤولية على أهنـا         
انتهاك ألي التزام يفرضه "تنشأ بالنسبة لدولة ما بسبب أي   

ية نففي قضية التحكيم املتعلقة بسف. )١٩٨("معيار قانوين دويل
                                                        

  لّمت حمكمة العدل الدولية يف عدد من املناسـبات        س )١٩٧(
 "د متماثلة يف قانون املعاهدات الدويل والقانـون العــريف عوجود قوا "       ب

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )  انظـر
 North Sea؛ انظـر أيـضاً  ١٧٧، الفقـرة  ٩٥، ص ) أعاله٣٦ة احلاشي

Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38-39, 

para. 63.  
)١٩٨( Dickson Car Wheel Company (see footnote 42 

above) .قارن قضيةGoldenberg, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), 

p. 901, at pp. 908–909 (1928)وقضية ؛ International Fisheries Company 

(footnote 43 above), p. 701 ")  أي مبدأ من مبادئ القـانوين الـدويل ("
أيـة  (" Armstrong Cork Company (footnote 45 above), p. 163وقـضية  

  ").قاعدة من قواعد القانون الدويل

أي انتهاك مـن    " قالت هيئة التحكيم إن      ،"ررينبو واريو "
جانب دولة ما ألي التزام، أياً كان منشؤه، تترتب عليـه           

 ويف قـضية  . )١٩٩("مسؤولية الدولة وبالتايل واجب اجلـرب     
أشارت حمكمة العدل     ناغيماروس - مشروع غابتشيكوفو   

الدولية إىل مشروع املادة ذي الصلة الذي اعتمدته اللجنة         
من " لدعم االقتراح القائل إنه      ١٩٧٦ام  صفة مؤقتة يف ع   ب

الثابت أنه لدى إتيان دولة فعالً غري مشروع دولياً، مـن           
احملتمل أن تكون مسؤولة دولياً أياً كانت طبيعة االلتـزام          

  .)٢٠٠("الذي مل تِف به
وعليه فإنه ما من جمال يف القانون الدويل للتمييز،           )٥(

ـ  اكالتمييز الذي جتريه بعض      ة، بـني نظـام     لنظم القانوني
املسؤولية عن خرق معاهدة، واملسؤولية عن خرق أية قاعدة 
. أخرى، أي املسؤولية الناشئة عن عقد أو القائمة على جرم

 أكدت هيئة   ،"رينبو واريور "ففي قضية التحكيم يف سفينة      
ال يوجد متييز، يف جمال القانون الدويل،       "التحكيم على أنه    

واملسؤولية القائمـة علـى     ناشئة عن عقد    لبني املسؤولية ا  
وفيما يتعلق مبنشأ االلتزام الذي مت خرقه، فإن        . )٢٠١("جرم

هناك نظاماً عاماً وحيداً ملسؤولية الدول؛ كما أنه ال يوجد          
كما هـو  " اجلنائية"واملسؤولية  " املدنية"متييز بني املسؤولية    

  .احلال يف النظم القانونية الداخلية
دول عن خرق التزامات    شأ مسؤولية ال  نوميكن أن ت    )٦(

. ثنائية أو التزامات جتاه بعض الدول أو اجملتمع الدويل ككـل          
وميكن أن تنطوي على انتهاكات طفيفة نسبياً عـالوة علـى           
حاالت اخلرق األشد خطورة لاللتزامات مبوجـب القواعـد         

وميكن أن تؤثر مسألتا جـسامة      . القطعية للقانون الدويل العام   
اللتزام الذي مت خرقه على العواقـب       اخلرق والطابع القطعي ل   

الناشئة بالنسبة للدولة املسؤولة، ويف حاالت معينة، بالنـسبة         
وبالتايل فإنه يتم يف البابني الثاين والثالـث     . لدول أخرى أيضاً  

من هذه املواد إبراز أوجه متييز معينة بني العواقب املترتبة على           
 عن خرق مسؤولية الدول لكن نظام. )٢٠٢(حاالت خرق معينة

                                                        
)١٩٩( Rainbow Warrior" ")  أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

 ٢٥احلاشـية  ( Barcelona Tractionوانظر أيـضاً  . ٧٥، الفقرة ٢٥١ص 
 خرق التزام دويل ناشئ عن معاهدة أو عن        ("٨٦، الفقرة   ٤٦، ص   )أعاله

  ").قاعدة عامة من قواعد القانون الدويل
)٢٠٠( Gabčíkovo-Nagymaros Project)   ٢٧انظر احلاشـية 

تمـل أن تكـون     من احمل "قد تكون عبارة    و. ٤٧، الفقرة   ٣٨، ص   )أعاله
قد أدرجت بسبب الظروف احملتملة النافية لعدم املشروعية        " مسؤولة دولياً 
  .يف تلك القضية

)٢٠١( Rainbow Warrior" ")أعـاله ٤٦شـية  اانظر احل (،  
  .٧٥، الفقرة ٢٥١ص 

نظر الفصل الثاين من الباب الثالث، والتعليق عليـه؛         ا )٢٠٢(
  . والتعليق عليها٤٨وانظر أيضاً املادة 
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التزام دويل يف إطار الباب األول هو شامل يف نطاقه، وعام يف            
وبذا أمكن يف الباب األول تغطيـة       : صبغته، ومرن يف تطبيقه   

طائفة من األوضاع املمكنة دون أية حاجة إلجراء املزيد مـن           
  .التمييز بني فئات االلتزام املعين أو فئة اخلرق

  لقـانوين الـدويل   اسية للنظام ا  سوحىت املبادئ األ    )٧(
ال تستند إىل أي مصدر خاص من مصادر القـانون أو أي            
إجراء حمدد من إجراءات وضع القوانني، على نقيض القواعد 

ووفقاً . ذات الطابع الدستوري يف النظم القانونية الداخلية      
، فـإن القاعـدة     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣للمادة  

قاعدة مقبولة  "عام هي   القطعية من قواعد القانون الدويل ال     
ومعترف هبا من جمتمع الدول الدويل ككل بوصفها قاعدة ال 
يسمح باالنتقاص منها وال ميكن تغيريها إال بقاعدة الحقة         

". من قواعد القانون الدويل العام يكون هلا نفس الطـابع         
 بأنه ميكن وضع قواعد ذات طابع قطعي        ٥٣وتعترف املادة   

هذا املضمار لكوهنا، بامتيـاز،     وأن للدول دوراً خاصاً يف      
وعـالوة  . صاحبة السلطة الشارعة نيابة عن اجملتمع الدويل      

على ذلك، فإن االلتزامات املفروضة على الدول مبوجـب         
القواعد القطعية ال متس بالضرورة املصاحل احليوية للمجتمع        
الدويل ككل وقد تنطوي على نظام مسؤولية أشد صرامة         

فعال األخرى غري املشروعة دوليـاً،     من ذاك املطبق على األ    
. )٢٠٣(ولكن هذه املسألة تندرج يف مضمون مسؤولية الدول

وفيما خيص الباب األول من هذه املواد على األقل، هنـاك           
  .نظام متكامل ملسؤولية الدول يتسم بصبغة عامة

وتنطبق اعتبارات مشاهبة إىل حد ما على االلتزامـات         )٨(
ومبا أن امليثـاق يـشكل      .  املتحدة  ميثاق األمم  بالناشئة مبوج 

معاهدة، فإن االلتزامات الواردة فيه هي، من زاويـة منـشئها،         
وتنبع األمهية اخلاصة للميثـاق،     . التزامات ناشئة عن معاهدات   

 من أحكامـه الـصرحية،      ،)٢٠٤( منه ١٠٣كما تتجلى يف املادة     
  .دةحإضافة إىل عضوية مجيع الدول تقريباً يف األمم املت

يقتصر النطاق العام للمـواد علـى املنـشأ         وال    )٩(
التقليدي أو منشأ آخر لاللتزامات اليت يتم خرقها وإمنا ميتد          

فقرارات التعويض الدولية واملقررات    . إىل موضوعها أيضاً  
اليت حتدد شروط وجود فعل غري مشروع دولياً تتحدث عن 

م اخرق التزام دويل دون فرض أي قيد على موضوع االلتز         
وقد أكدت احملاكم وهيئات التحكيم     . )٢٠٥(خرقهالذي مت   

                                                        
  . والتعليق عليهما٤١ و٤٠ني نظر املادتا )٢٠٣(
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط     "ليت تنص على أنه     ا )٢٠٤(

 مع أي التزام دويل آخـر  قهبا أعضاء األمم املتحدة وفقاً ألحكام هذا امليثا    
  ".يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق

 ,Factory at Chorzówنظر، علـى سـبيل املثـال،   ا )٢٠٥(

Jurisdiction (footnote 34 above); Factory at Chorzów, Merits (ibid.); 

and Reparation for Injuries (footnote 38 above) .  ـ ه ذوقـد ورد يف ه

على الدوام املبدأ القائل إنه ال يوجد حد مسلّم به قطعـاً            
. للمواضيع اليت ميكن فيها للدول أن تقوم بالتزامات دولية        

وهكذا فقد قالت حمكمة العدل الدويل الدائمة يف حكمها         
دخول يف لحق ا" إن ،"وميبلدون. "أس. سأاألول، يف قضية 

. )٢٠٦("تباطات دولية هو صفة من صفات سيادة الدول        ار
  .)٢٠٧(وكثرياً ما لقي هذا الطرح التأييد

باملثل، قيل أحياناً إن االلتزام الذي يتعلق مبوضوع و  )١٠(
لوصف امعّين ال ميكن أن يكون قد خرق إالّ بسلوك لـه           

وقد شكل هذا الطرح أساس الطعن يف حكم حمكمة         . نفسه
  فكانت احلجة أنـه   . نصات النفط مة  ية يف قضي  لالعدل الدو 

ال ميكن خرق معاهدة للصداقة والتجارة واملالحة من ناحية   
وقـد  . املبدأ بسلوك ينطوي على استخدام القوة املـسلحة  

  :ردت احملكمة على هذه احلجة مبا يلي

 على كل طرف من األطراف التزامـات        ١٩٥٥فرض معاهدة عام    ت
ل يقوم بـه طـرف مـن        وإن أي عم  . خمتلفة حول مسائل متنوعة   

األطراف ال ينسجم مع تلك االلتزامات هو عمل غـري مـشروع،            
وإن انتهاك حقوق طرف . بصرف النظر عن الوسيلة اليت مت تنفيذه هبا

من األطراف مبوجب املعاهدة باستخدام القوة هو على نفس القـدر     
من عدم املشروعية الذي يتصف به انتهاك يقع بقرار إداري أو بأية            

ولذلك فإن املسائل املتصلة باستخدام القوة ال تستثىن        .  أخرى وسيلة
   )٢٠٨(١٩٥٥يف حد ذاهتا من معاهدة عام 

عليه، فإن خرق الدولة اللتزام دويل ما يشكل فعالً غـري           و
مشروع دولياً، مهما يكن موضوع أو مـضمون االلتـزام        
الذي مت خرقه، ومهما يكن الوصف الذي ُيلَصق بالتصرف         

  . اللتزام املطابق لريغ
 أيضاً على أنه يقع خرٌق اللتـزام        ١٢وتنص املادة     )١١(

بغض النظر "دويل مىت كان الفعل غري مطابق ملا يتطلبه االلتزام، 
وقد اعُتمدت، علـى صـعيد املمارسـة،        ". طابعه... عن  

ملثال، اتصنيفات خمتلفة لاللتزامات الدولية، إذ يتم، على سبيل         
ات املتعلقة بسلوك وتلك املتعلقـة      ني االلتزام بالتمييز عموماً   

قع  و وهذا التمييز قد يساعد على تقييم ما إذا كان قد         . بنتيجة

                                                                                      
انظر أيـضاً   . يستتبع املسؤولية الدولية  " أي خرق لتعهد دويل   "األحكام أن   

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania 

(footnote 39 above) , at p. 228.  
)٢٠٦ ( S.S. "Wimbledon" ) ٢٥، ص ) أعاله٣٤انظر احلاشية.   
 Nottebohm, Secondنظر، علـى سـبيل املثــال،   ا )٢٠٧(

Phase,Judgment, I.C.J. Reports 1955, p. 4, at pp. 20-21; Right of 

Passage over Indian Territory, Merits, Judgment, I.C.J. Reprts 1960,  
p. 6, at p. 33; and Military and Paramilitary Activities  in and against 

Nicaragua (footnote 36 above), p. 131, para. 259.  
)٢٠٨( Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United 

States of America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 

1966, p. 803, at pp. 811-812, para. 21.  
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 وال يبدو أنه تترتب     ،)٢٠٩(انتهاك ما، لكنه ليس متييزاً حصرياًً     
. عليه أي عواقب حمددة أو مباشرة فيما يتعلق باملواد احلاليـة          

حلقـوق   األوروبية   ة مثالً، تناولت احملكم   ،ولوزاكففي قضية   
شخص مل يتلـَق إخطـاراً فعليـاً        لاإلنسان احملاكمة الغيابية    

مبحاكمته، وُحكم عليـه بالسجن ست سنوات، ومل يسمح        
وقد ادعى بأنه مل جتَر لــه       . لـه بعد ذلك بالطعن يف إدانته     
 مـن االتفاقيـة     ٦ من املادة    ١حماكمة نزيهة، خالفاً للفقرة     

  :كمة ما يليكان رأي احملواألوروبية حلقوق اإلنسان؛ 
تمتع الدول املتعاقدة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق باختيار الوسـائل           ت

. يف هذا امليدان  ) ١(٦املعدة لضمان امتثال نظمها القانونية ملقتضيات املادة        
وال تتمثل مهمة احملكمة يف أن توضح هذه الوسائل للدول، بل يف البـت              

ولكـي  ... ا االتفاقية قد حتققـت       تدعو إليه  يتفيما إذا كانت النتيجة ال    
يتحقق ذلك، ينبغي إظهار فعالية الوسائل املتاحة مبوجب القانون احمللي وأالّ 
ُيلقى على شخص متهم جبرمية عبء إثبات عدم سعيه إىل اإلفـالت مـن           

  .)٢١٠(العدالة أو أن غيابه يعزى إىل قوة قاهرة

فرض  ت ٦ن املادة   م ١عليه فقد اعتربت احملكمة أن الفقرة       و
ولكن بغية البت فيما إذا كان      . )٢١١(التزاماً بتحقيق نتيجة  

قد حدث خرق لالتفاقية يف مالبسات القـضية، فإهنـا مل           
إتاحة الفرصة حملاكمة (تكتِف مبجرد مقارنة النتيجة املطلوبة 

مع النتيجة اليت مت حتقيقها على الصعيد ) جتري بوجود املتهم
، بل  )لدعوى بالذات رصة يف هذه ا   فانعدام تلك ال  (العملي  

إهنا عمدت إىل دراسة ما كان ميكن أن تتخذه إيطاليا من           

                                                        
)٢٠٩( Gabčikovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

حيث أشارت احملكمة إىل أن األطـراف        ،١٣٥، الفقرة   ٧٧، ص   )أعاله
التزامات تتطلب سلوكاً معينـاًً، والتزامـات تتطلـب أداء،          "قـد قبلت   

  ".والتزامات تتطلب حتقيق نتيجة
)٢١٠( Colozza v. Italy, Eur. Court H.R., Series A, No. 89 

(1985), pp. 15–16, para. 30, citing De Cubber v. Belgium, ibid., No. 86 

(1984), p. 20, para. 35.  
 الـيت  ،"Plattform "Ärzte für das Lebenارن قضية ق )٢١١(

  :١١قدمت فيها احملكمة التفسري التايل للمادة 
لتدابري املعقولـة   ومع أن من واجب الدول املتعاقدة اختاذ ا       "

ناسبة اليت تكفل للمظاهرات املشروعة أن تتم يف سالم، فإهنـا ال            ملوا
تستطيع أن تضمن ذلك بصفة مطلقة ولديها سلطة تقديرية واسعة يف           

ويف هذا اجملال، يشكل االلتـزام      ... اختيار الوسائل اليت ستستخدم     
علـق   مـن االتفاقيـة التزامـاً يت       ١١الذي تتعهد به مبوجب املادة      

 (Eur. Court"باإلجراءات اليت ستتخذ، ال بالنتائج املـراد حتقيقهــا  

(H.R., Series A, No. 139, p. 12, para. 34 (1988).  
فقد اسـتخدمت   )  أعاله ٢١٠انظر احلاشية    (Colozzaأما يف قضية    

  قـارن . احملكمة لغة مشاهبة ولكنها خلصت إىل أن االلتزام كان التزاماً بنتيجة    
C. Tomuschat, "What is a ‘breach’ of the European Convention on Human 

Rights?", The Dynamics of the Protection of Human Rights in Europe: 

Essays in Honour of Henry G. Schermers, Lawson and de Blois, eds. 

(Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994), vol. 3, p. 315, at p. 328.  

. )٢١٢("فعاالً"إجراءات أخرى جلعل حق صاحب الدعوى       
ومل يكن التمييز بني االلتزامات اليت تتطلب مسلكاً معينـاً          
وتلك اليت تتطلب حتقيق نتيجة عامالً حمدداً للقرار الفعلي         

  .)٢١٣(٦ادة  من امل١فقرة لبأنه حدث خرق ل
غالباًُ ما يربز السؤال عما إذا كان خرق التزام ما و  )١٢(

يقع مبجرد قيام دولة بسن تشريعات معينة، يف احلاالت اليت          
يتناىف فيها مضمون التشريع ظاهرياً مع ما هـو مطلـوب           
مبوجب االلتزام الدويل، أو ما إذا كان يتعني تنفيذ التشريع          

. ل بأن اخلرق قد وقع فعالً      أن ميكن القو   ليف حالة معينة قب   
وهنا أيضاً ال ميكن وضع قاعدة عامة تنطبق علـى مجيـع            

نة مبجرد اعتماد       . )٢١٤(احلاالت فقد يتم خرق التزامات معّي
لى هـذا   عوحيثما يكون الوضع    . )٢١٥(تشريع غري منسجم  

النحو، فإن جمرد اعتماد التشريع يستتبع املسؤولية الدولية         
إن اهليئة التشريعية نفـسها     امت بسنه حيث    قللدولة اليت   

ويف . )٢١٦(تشكل جهاز الدولة ألغراض نسب املـسؤولية      
                                                        

  .٢٨، الفقرة ) أعاله٢١٠ احلاشية رانظ( Colozzaضية ق ) ٢١٢(
 The Islamic Republic of Iran v. The Unitedنظر أيضاًا )٢١٣(

States of America, cases A15 (IV) and A24, Iran-U.S. C.T.R., vol. 32, p. 

115 (1996).  
ـ  )٢١٤(  Applicability of the Obligation to Arbitrateارنق

under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 

June 1947 (footnote 83 above), p. 30, para. 42.  
فهم من معاهدة القانون املوحد عموماً أهنا تتطلـب         ي )٢١٥(

تنفيذاً فورياً، أي أهنا تتضمن التزامـاً جبعل أحكام القانون املوحد جـزءاً            
 ,B. Conforti:ل املثـال انظــر على سـبي . من قانون كل دولة طرف

"Obblighi di mezzi e obblighi di risultato nelle convenzioni di diritto 

uniforme", Rivista di diritto internazionale privato e processuale, vol. 

24 (1988), p. 233.  
وللحـصول علـى    .  والتعليـق عليهـا    ٤نظر املادة   ا )٢١٦(

ة األوروبية حلقـوق  مال، استنتاجات احملكإيضاحات، انظر، على سبيل املث    
 .Norris v. Ireland, Eur. Court H.R., Series A, No. 142, paraاإلنسـان يف

31 (1988), citing Klass and Others v. Germany, ibid., No. 28, para. 33, 

(1978); Marckx v. Belgium, ibid., No. 31, para. 27 (1979); Johnston and 

Others v. Ireland, ibid., No. 112, para. 42 (1986); Dudgeon v. the 

United Kingdom, ibid., No. 45, para. 41 (1981); and Modinos v. Cyprus, 

ibid., No. 259, para. 24 (1993) .ًوانظر أيضاInternational responsibility 

for the promulgation and enforcement of laws in violation of the 

Convention (arts. 1 and 2 American Convention on Human Rights), 

Advisory Opinion OC–14/94, Inter-American Court of Human Rights, 

Series A, No. 14 (1994).  ورأت حمكمة البلدان األمريكية أيضـاً أن مـن
 مـع أحكــام   م تنسجاملمـكن حتديـد ما إذا كانت مشاريع القوانني     

 Restrictions to the Death Penalty (articles :معاهدات حقـوق اإلنسان

4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), Advisory 

Opinion OC–3/83, Series A, No. 3 (1983).  
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ظروف أخرى، قد ال يصل سن التشريع، يف حد ذاته ومن           
 وخصوصاً إذا كان يعـود إىل       ،)٢١٧(تلقاء ذاته، إىل خرق   

الدولـة املعنية أمر تنفيذ التشريع بطريقة ال تنتهك االلتزام         
حلاالت، يتوقف حدوث اخلرق ويف مثل هذه ا .الدويل املعين

  .)٢١٨(علـى تنفيذ التشريع وطريقة هذا التنفيذ

  نافذاً وجوب أن يكون االلتزام الدويل  - ١٣ملادة ا
  إزاء الدولة

ال يشكل فعل الدولة خرقاً اللتزام دويل ما مل يكن هذا             
  .االلتزام واقعاً على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل

  لتعليقا

بدأ األساسي القائل إنه بغية نشوء  امل١٣ املادة نيتب  )١(
املسؤولية، ينبغي أن حيدث اخلرق عندما يكون االلتزام واقعاً 

وال يشكل ذلك أكثر من تطبيق للمبدأ العام        . على الدولة 
للقانون الدويل يف جمال مسؤولية الدول، كما أعرب عنـه          

  :املاسبزيرة جيف سياق آخر يف قضية " هوبر"القاضي 

 ضوء يف الالواقعة القانونية يف ضوء القانون املعاصر هلا،  يتعني تقدير    
  .)٢١٩(القانون النافذ وقت نشوء نزاع بشأهنا أو وقت حلول تسويته

لدول فيما يتعلق بادعاءات    لماناً هاماً   ض ١٣تشكل املادة   و
...") مـا مل    ... ال يـشكل    ("يغتها  صن  إاملسؤولية، إذ   

انون الـدويل  ان ضد تطبيق الق  متتمشى مع فكرة وجود ض    
  .تطبيقاً رجعياً يف املسائل املتعلقة مبسؤولية الدول

وقد طبقت هيئات التحكيم الدولية املبدأ الـوارد          )٢(
ومثة مثال مفيد ينطوي    .  يف العديد من القضايا    ١٣يف املادة   

، عضو اللجنـة املـشتركة بـني        "بيتس"عليه قرار احملكّم    
تعلـق بـسلوك    نيا العظمـى، امل   االواليات املتحدة وبريط  

السلطات الربيطانية اليت صادرت سفناً أمريكية تعمـل يف         
                                                        

  ,LaGrand ما ارتأت حمكمة العدل الدولية يف قضية      ك )٢١٧(
Judgment) ٩١-٩٠، الفقرتان ٤٩٧، ص )هال أع١١٩ انظر احلاشية.  
 WTO, Report of theنظـر، علـى سبيل املثــال، ا )٢١٨(

Panel (footnote 73 above), paras. 7.34-7.57.  
)٢١٩( Island of Palmas (Netherlands/United States of 

America), UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845 

ون الوضعي عموماً، انظر القرار الذي اعتمده       نلى القا الطالع ع لو. (1928)
 يف  ١٩٧٥معهد القانون الدويل يف دورته املعقـودة يف فيـسبادن عـاَم             

Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 56 (1975), pp. 536–

540; for the debate, ibid., pp. 339–374ولالطالع على تقارير سورنسن، ؛ 
 .Wر كـذلك ظان. ١١٦-١، ص )١٩٧٣ (٥٥، اجمللد املرجع نفسه انظر

Karl, "The time factor in the law of State responsibility", Spinedi and 

Simma, eds., op. cit. (footnote 175 above), p. 95.  

. واطنني أمريكيني ملألرقّاء اململوكني   اجتارة الرقيق وأعتقت    
وكانت األحداث اليت أحيلت إىل اللجنة قـد وقعـت يف           

لبت فيما إذا كان الـرّق      احملكَّم  اأوقات خمتلفة وتعني على     
ة وقعت فيها حادثة من     يف كل مر  " األمم يتناىف مع قانون  "

وشكلت أحداث سابقة، تعود إىل زمـن       . هذا النوع أم ال   
خرقاً من جانـب    ،  كانت تعترب فيه جتارة الرقيق مشروعة     

السلطات الربيطانية اللتزام دويل باحترام ممتلكات املواطنني       
لكن األحداث الالحقـة وقعـت      . )٢٢٠(ومحايتها األجانب

 جتارة الرقيق ومل تنطوِ "األمم املتحضرة حظرت مجيع"عندما 
  .)٢٢١(على مسؤولية من جانب بريطانيا العظمى

مبادئ مماثلة عند البت فيما     " آِسر"وطبق احملكّم     )٣(
إذا كان قيام السلطات الروسية باالستيالء علـى سـفن          
للواليات املتحدة تعمل يف صيد الفقمة خارج املياه اإلقليمية 

. شروع دوليـاً أم ال    ترب عمالً غري م   عالروسية ومصادرهتا ي  
" يمس هاملتون لويس  ج"وقال فـي حكمـه فـي قضية      

وفقاً للمبادئ العامة لقانون األمم     "إنه ينبغي تسوية املسألة     
وروح االتفاقات الدولية السارية وامللزمة للطرفني الساميني       

وبالنظر إىل أنه مبوجب    . )٢٢٢("وقت االستيالء على السفينة   
 يكن لروسيا احلق يف االستيالء على فذة عندئٍذ ملااملبادئ الن

سفينة أمريكية، فإن االستيالء على السفينة ومـصادرتـها    
يشكالن فعلني غري مشروعني يتعني على روسـيا دفــع          

وقد طبقت كـل مـن املفوضـية        . )٢٢٣(تعويضات عنهما 
األوروبيـة واحملكمـة األوروبية حلقـوق اإلنسـان هذا      

البات املتصلة بفترات مل     يف رفض املط   ةاملبدأ بصورة مطرد  

                                                        
 Enterprize" case, Lapradelle-Politis (footnote"نظر ا )٢٢٠(

139 above), vol. I, p. 703 (1855); and Moore, History and Digest, vol. 

IV, p. 4349, at p. 4373 . ًوانظر أيـضا"Hermosa" and "Créole" cases, 

Lapradelle-Politis, op. cit., p. 704 (1855); and Moore, History and 

Digest, vol. IV, pp. 4374–4375.  
 .Lawrence" case, Lapradelle-Politis, op. cit., p"نظر ا )٢٢١(

741; and Moore, History and Digest, vol. III, p. 2824 .   ًوانظـر أيـضا
"Volusia" case, Lapradelle-Politis, op. cit., p. 741.  

)٢٢٢( Affaire des navires Cape Horn Pigeon, James 

Hamilton Lewis, C. H. White et Kate and Anna, UNRIAA, vol. IX 

(Sales No. 59.V.5), p. 66, at p. 69 (1902).  
  ،املرجـع نفـسه   ،"C.H. White"نظر أيضاً قـضية  ا )٢٢٣(

ويف هذه القضايا، كان اتفاق التحكيم نفسه يقتضي من احملكّـم           . ٧٤ص  
ومع ذلك، مـن    . أن يطبق القانون الذي كان نافذاً وقت حدوث األفعال        

ق الواضح أن نية األطراف كانت تأكيد تطبيق املبدأ العام يف سياق اتفـا            
 .S.S. "Lisman" case, ibid., volانظر كذلك . التحكيم، وليس إنشاء استثناء

III (Sales No. 1949.V.2), p. 1767, at p. 1771 (1937).  
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تكن فيها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان سارية املفعول        
  .)٢٢٤(بالنسبة للدولة املعنية

فشرط أن  . وتؤيد ممارسات الدول هذا املبدأ أيضاً       )٤(
يطبق احملكّمون قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق وقت        

رطاً شائعـاً  ومة يعترب ش  عحدوث األفعال غري املشروعة املز    
 ومما ال شك فيه أنه يـشكل        ،)٢٢٥(فـي اتفاقات التحكيم  

ويعترف واضـعو  . تأكيداً صرحياً للمبدأ املعترف به عموماً   
القانون الدويل الذين تناولوا هذه املسألة بأنه ينبغي إثبات         
عدم مشروعية فعل ما على أساس االلتزامـات الواجبـة          

  .)٢٢٦(لةصالتطبيق وقت أداء الفعل ذي ال

وميكن أن متتد مسؤولية الدولة لتشمل أفعـاالً يف           )٥(
غاية اجلسامة، وعادة ما يكون نظام املسؤولية يف حـاالت          

ولكن حىت عندما يتم وضـع      . كهذه صارماً بالقدر نفسه   
قاعدة قطعية جديدة يف القانون الدويل العام كما جـاء يف           

 ال، فـإن ذلـك      ١٩٦٩ من اتفـاقية فيينا لعام      ٦٤املادة  
) ب(٢وتنص الفقرة   . تبع حتمل املسؤولية بأثـر رجعي    يست

ال تؤثر يف   " على أن أي قاعدة قطعية جديدة        ٧١من املادة   
أي حق أو التزام أو وضع قانوين لألطراف أنـشأه تنفيـذ        
املعاهدة قبل انتهائها؛ بشرط أال يتم اإلبقاء فيما بعد على          

يكون هذه احلقوق أو االلتزامات أو األوضاع إال بقدر ما          

                                                        
 ,X v. Germany, application No. 1151/61نظر مثالً ا )٢٢٤(

Council of Europe, European Commission of Human Rights, Recueil 

des décisions, No. 7 (March 1962), p. 119 (1961) من القرارات دوالعدي 
  .الالحقة األخرى

نظر مثالً اإلعالنات املتبادلة بني حكومة الواليـات        ا )٢٢٥(
املتحدة وحكومة روسيا اإلمرباطورية من أجل إحالـة نزاعـات معينـة            
للتحكيم تتعلق باملسؤولية الدولية لروسيا بسبب االستيالء علـى سـفن           

  .UNRIAA, vol. IX (Sales No. 59.V.5), p. 57 (1900) :أمريكية
 P. Tavernier, Recherches sur l’applicationنظر مثالًا )٢٢٦(

dans le temps des actes et des règles en droit international public: 

problèmes de droit intertemporel ou de droit transitoire (Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1970), pp. 119, 135 and 292; D. 

Bindschedler-Robert, "De la rétroactivité en droit international public", 

Recueil d’études de droit international en hommage à Paul 

Guggenheim (University of Geneva Law Faculty/ Graduate Institute of 

International Studies, 1968), p. 184; M. Sørensen, "Le problème 

intertemporel dans l’application de la Convention européenne des droits 

de l’homme", Mélanges offerts à Polys Modinos (Paris, Pedone, 1968), 

p. 304; T. O. Elias, "The doctrine of intertemporal law", AJIL, vol. 74, 

No. 2 (April 1980), p. 285; and R. Higgins, "Time and the law: 

international perspectives on an old problem", International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 46 (July 1997), p. 501.  

إبقاؤها غري متعارض يف حد ذاته مع القاعـدة القطعيـة           
  ".اجلديدة

وعليه، فمن املناسب تطبيق مبدأ السريان الـزمين          )٦(
 عامة ١٣للقانون على كافة االلتزامات الدولية، وتعترب املادة 

غري أن ذلك ال ميّس بإمكانية موافقـة        . من حيث تطبيقها  
 عن تصرف مل يكن ر جنمتادولة ما على التعويض عن أضر

يف حينه خرقاً ألي التزام دويل ساري املفعول بالنسبة لتلك          
جعي تعد  روالواقع أن حاالت حتمل املسؤولية بأثر       . الدولة
كافيـاً  ) ٥٥املـادة   (ويعترب مبدأ قاعدة التخصيص     . نادرة

ملعاجلة أية حاالت كهذه حيث ميكن االتفاق على حتمـل          
ا مل يكن يشكل خرقـاً      صرف م تبأثر رجعي عن     ملسؤوليةا

  .)٢٢٧(ألي التزام دويل وقت ارتكابه، أو اختاذ قرار بتحملها
ويف القانون الدويل ال يعترب املبدأ الذي تنص عليه           )٧(

.  ضرورياً فحسب بل وأساساً كافياً للمـسؤولية       ١٣املادة  
وبعبارة أخرى، عندما تترتب املسؤولية نتيجة فعـل غـري          

ثر باإلهناء الالحق لاللتـزام ذي      أمشروع دولياً، فإهنا ال تت    
الصلة، سواء كان ذلك نتيجة إهناء معاهدة مت خرقهـا أو           

وعليه وكما قالت حمكمـة     . إجراء تغيري يف القانون الدويل    
  : ال الكامريونمشالعدل الدولية يف قضية 

ذا كان الوصي خالل فترة الوصاية مسؤوالً عن فعل ينتهك شروط اتفاق            إ
إحلاق الضرر بعضو آخر يف األمم املتحدة أو بأحـد           الوصاية ويتسبب يف  

  .)٢٢٨(مواطنيـه، فإنه ال تتم تصفية املطـالبة باجلرب مع إهناء الوصاية

باملثل، ارتأت هيئة التحكيم يف قضية التحكـيم املتعلقـة    و
أنه على الرغم من أن االلتزام القائم        "ينبو واريور ر"بسفينة  

 مع مرور الوقـت،     ضىقمبوجب املعاهدة ذات الصلة قد ان     
  .)٢٢٩(فإن مسؤولية فرنسا عن اخلرق السابق تظل قائمة

وهذان اجلانبان للمبدأ واردان ضمناً يف قرار حمكمة          )٨(
 يف بعض أراضي الفوسفات  بالعدل الدولية يف القضية املتعلقة      

وقد دفعت أستراليا بأن اإلدعاء مبسؤولية الدولة املتصل . ناورو
إلقليم نـاورو املـشمول بالوصـاية        ةبفترة إدارهتا املشترك  

ال ميكن تقدميه بعد مرور عقود من الزمان        ) ١٩٦٨- ١٩٤٧(
وقـد  . حىت لو مل يتم التنازل عن اإلدعاء بصورة رمسيــة          

                                                        
ف نظر، فيما يتعلق باألثر الرجعي العتراف دولة بتصر    ا )٢٢٧(

  ). ٤(يها، وخـصوصاً الفقـرة      ل والتعليق ع  ١١ما واعتمادها لـه، املادة     
وال ميكن هلذا االعتراف واالعتماد حبد ذاهتمـا أن يعطيـا أثـراً رجعيـاً          

  .لاللتزامات املترتبة على الدولة املُعتِمدة
)٢٢٨( Northern Cameroons, Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 1963, p. 15,  at p.35.  
)٢٢٩(  "Rainbow Warrior" ) أعـاله  ٤٦ انظر احلاشـية( ،  

  .٢٦٦-٢٦٥ص 
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رفضت احملكمة هذه احلجة، وطبقت معـياراً أوسع لإلمهال        
  :ولكنها مضت تقول إنه. )٢٣٠(أو التأخري غري املعقول

، يف الوقت املناسب، أن ال يؤدي تأخر ناورو         لفعود إىل احملكمة أن تك    ي
يف إثارة املسألة إىل اإلضرار بأستراليا بأي شكل من األشكال فيما يتعلق            

  .)٢٣١(بإثبات الوقائع أو تقرير مضمون القانون الواجب التطبيق

من الواضح أن احملكمة تنوي تطبيق القانون النافذ وقـت          و
ف اختذه إقليم نـاورو     وقوالواقع أن هذا امل   . إثارة املطالبة 

نفسه، ألن مطالبته استندت إىل خرق اتفاق الوصاية، الذي  
. ١٩٦٨انتهى بتاريخ حصول ناورو على االستقالل يف عام 

وكان إدعاء ناورو أن مسؤولية أستراليا، اليت نشأت مبوجب 
قانون كان نافذاً يف وقت معني، ما زالت قائمة رغم إهناء           

  .)٢٣٢(االلتزام األويل فيما بعد
 ١٣وعليه، فإن املبدأ األساسي الوارد يف املـادة           )٩(

وأحد القيود املمكنة يتعلق بالتفسري التطوري      . راسخ متاماً 
لاللتزامات من جانب أغلبية من أعضاء احملكمة يف قـضية          

لكن مبدأ السريان الزمين للقانون ال يـستتبع        . )٢٣٣(اميبيان
د جتّمدت  ت ق نوجوب تفسري أحكام املعاهدات كما لو كا      

عطاء تفسري تطوري ألحكام املعاهدات     إفيجوز  . يف الزمان 
 لكن ال عالقة لذلك باملبدأ القائل إنه ،)٢٣٤(يف حاالت معينة

اعتبار دولة ما مسؤولة عن خرق التزام إال إذا كان  ال ميكن
كما أن مبدأ . االلتزام سارياً بالنسبة هلا وقت حدوث اخلرق

عين أن الوقائع احلاصلة قبل دخول  يالالقانون احملدود الزمان 
التزام معني حيز التنفيذ ال جيوز أخذها بعني االعتبار حيثما          

ومن األمثلة على ذلك أنه     . تكون هلذه الوقائع صلة باألمر    
لدى تناول االلتزام الرامي إىل ضمان حماكمة املتهم دون أي 
إبطاء ال مربر لـه، قد تكون فترات االحتجـاز الـسابقة          

 ذلك االلتزام ذات صلة باملوضوع بوصفها حقائق        لسريان
                                                        

)٢٣٠( Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. 

Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 

240, at pp. 253-255, paras. 31-36 . والتعليق عليها)ب(٤٥وانظر املادة .  
)٢٣١( Certain Phosphate Lands in Nauru, ibid., p. 255, 

para. 36.  
ت تسوية القضية قبل أن تتاح الفرصـة للمحكمـة          مت )٢٣٢(

 Certain Phosphate Lands in Nauru, Order of 13:للنظـر يف جوهرهـا  

September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 322 .   ولالطالع علـى اتفـاق
 Agreement between Australia and the Republic of Nauruالتسوية، انظر 

for the Settlement of the Case in the International Court of Justice 

concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru, 10 August 1993) 

(United Nations, Treaty Series, vol. 1770, No. 30807, p. 379).  
  ،) أعــاله١٧٦حلاشــية ا (Namibiaنظــر قــضية ا )٢٣٣(

  .٥٣، الفقرة ٣٢-٣١ص 
 Tyrer v. The United Kingdom, Eur. Courtمثالً نظرا )٢٣٤(

H.R., Series A, No. 26,  pp. 15–16 (1978).  

قائمة، رغم أنه ال ميكن احلكم بالتعويض عن فترة سـابقة           
  .)٢٣٥(لدخول االلتزام حّيز النفاذ

  االمتداد الزمين خلرق االلتزام الدويل  - ١٤ملادة ا
يقـع خرق الدولة اللتزام دويل بفعل ليس لـه          -١  

  .عل، حىت لو استمرت آثارهلفاطابـع استمراري وقت القيام بذلك 

ميتد خرق الدولة اللتزام دويل بفعل ذي طـابع           -٢  
  .استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غري مطابق لاللتزام الدويل

يقع خرق اللتزام دويل يتطلب من الدولة أن          - ٣  
متنع حدثاً معيناً عند وقوع هذا احلدث، وميتد اخلرق طوال فتـرة   

  .وبقائه غري مطابق لذلك االلتزامث داستمرار احل

  لتعليقا

كثرياً ما تنشأ مشكلة حتديد وقت بدء الفعل غري           )١(
 وهلذه املشكلة آثارها يف جمال ،)٢٣٦(املشروع ومدة استمراره

مسؤولية الدول، مبا يف ذلك املسألة اهلامة املتصلة بـالكف          
 نومـع أ  . ٣٠عن األفعال غري املشروعة اليت تتناوهلا املادة        

جود خرق اللتزام دويل ومدة استمرار هذا اخلرق يتوقفان   و
إىل حد كبري على وجود ومضمون االلتزام الدويل وعلـى          
وقائع اخلرق املعني، فإنه جرى إرسـاء بعـض املفـاهيم           

وال تقصد  . ١٤وهذه املفاهيم مدرجة يف املادة      . األساسية
ة  معاجلة املشكلة معاجلة شاملة، وإمنا تتناول عد       ١٤املادة  

وبوجه خاص فإهنا متيز بني حـاالت      . مسائل ذات صلة هبا   

                                                        
 ,Zana v. Turkey, Eur. Court H.R., Reportsنظر مثالًا )٢٣٥(

1997–VII, p. 2533 (1997); and J. Pauwelyn, "The concept of a 

'continuing violation' of an international obligation: selected problems", 

BYBIL, 1995, vol. 66, p. 415, at pp. 443–445.  
 Mavrommatis Palestineنظر، على سبيــل املثال، ا )٢٣٦(

Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 35; 

Phosphates in Morocco (footnote 34 above), pp. 23–29; Electricity 

Company of Sofia and Bulgaria, Judgment, 1939, P.C.I.J., Series A/B, 

No. 77, p. 64, at pp. 80–82; and Right of Passage over Indian Territory 

(footnote 207 above), pp. 33–36 .  وقد أثريت القضية مراراً أمام أجهـزة
ل، قرار اللجنـة    اانظر، على سبيل املث   . ألوروبية حلقوق اإلنسان  االتفاقية ا 

 .De Becker v. Belgium case, application Noاألوروبية حلقوق اإلنسان يف

214/56, Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1958–

1959, p. 214, at pp. 234 and 244; and the Court’s judgments in Ireland 

v. The United Kingdom, Eur. Court H.R., Series A, No. 25, p. 64 (1978); 

Papamichalopoulos and Others v. Greece, ibid., No. 260–B , para. 40 

(1993); and Agrotexim and Others v. Greece, ibid., No. 330–A , p. 22, 

para. 58 (1995) .  ًانظـر أيـضاE. Wyler, "Quelques réflexions sur la 

réalisation dans le temps du fait internationalement illicite", RGDIP, 

vol. 95, p. 881 (1991).  
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اخلرق غري املمتدة زمنياً واألفعال غري املشروعة املـستمرة         
، كما أهنا تتنـاول     )على التوايل ) ٢(و) ١(انظر الفقرتني   (

. تطبيق ذلك التمييز على احلالة اهلامة املتعلقة بالتزامات املنع
يف االعتبار مسألة استمرار    ويف كل من احلالتني تأخذ املادة       
  .نفاذ االلتزام الذي تعرض للخرق

ويستغرق حدوث األفعال غري املشروعة دولياً يف         )٢(
 هو ١٤والتمييز احلاسم ألغراض املادة . العادة بعض الوقت  

ووفقـاً  . بني اخلرق املستمر زمنياً واخلرق الذي مت فعليـاً        
، "لك الفعل  بذ موقت القيا " حيدث النوع الثاين     ،١لفقرة  ل

" وقت"والقصد من كلمة . حىت لو استمرت آثاره أو نتائجه
هو تقدمي وصف أدّق لإلطار الزمين لوقوع الفعـل غـري           
املشروع املنجز دون أن ُيشترط إجناز الفعل بالـضرورة يف          

  .حلظة واحدة

 ميتد الفعل غري املشروع املستمر،    ،٢لفقرة  لوفقاً  و  )٣(
ار الفعل وبقائه غري مطـابق      تمرسيف املقابل، طوال فترة ا    

لاللتزام الدويل، شريطة أن يكون االلتزام الدويل واقعاً على         
وتشمل األمثلة على األفعال    . )٢٣٧(الدولة خالل تلك الفترة   

غري املشروعة املستمرة مواصلة إنفاذ أحكام تشريعية تتناىف        
مع االلتزامات التعاهدية للدولة اليت سنت تلك األحكام، أو 

ز غري املشروع ملوظف أجنيب أو االحـتالل غـري          تجاحاال
املشروع ملباين سفارة، أو إبقاء السيطرة االستعمارية بالقوة، 
أو االحتالل غري املشروع جلزء من إقليم دولة أخـرى، أو           
مرابطة قوات مسلحة يف أراضي دولة أخرى بدون موافقة         

  .تلك الدولة

جزاً أو ذا  منعوحتديد ما إذا كان الفعل غري املشرو  )٤(
طابع استمراري يتوقف على كـل مـن االلتـزام األويل           

فعلى سبيل املثال، فسرت حمكمـة      . وظروف احلالة املعينة  
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حالة االختفاء القسري أو 
غري الطوعي على أهنا فعل غري مشروع مستمر، أي فعـل           
 مستمر طوال الفترة اليت يظـل فيهـا الـشخص املعـين           

وباملثل، فإن حتديد ما إذا كان نزع امللكية غري         . )٢٣٨(خمتفياً
املشروع يشكل فعالً منجزاً أو مستمراً يتوقف إىل حد ما          

وعندما . على مضمون القاعدة األولية اليت يقال إهنا انتهكت
نفَّذ نزع امللكية مبوجب إجراء قانوين ويكون من نتيجـة           ُي

، يصبح نزع امللكيـة  نيةعذلك نقل سند متلك املمتلكات امل  
إال أن وضع االحتالل الفعلـي أو       . ذاته عندئذ فعالً منجزاً   

أو االحتالل املقنَّع قد خيتلف متاماً عن       " الزاحف"االحتالل  

                                                        
  ).٢( والتعليق عليها، وبوجه خاص الفقرة ١٣نظر املادة ا ) ٢٣٧(
)٢٣٨( Blake, Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 36, para. 67 (1998).  

ويف أحوال استثنائية قد يكون لدى احملكمة ما        . )٢٣٩(ذلك
يربر عدم اعترافها املطلق بقانون أو مرسوم، ويكون مـن          

الوضع أو امللكية أو احليـازة      فض  رنتيجة ذلك أن يشكل     
  .)٢٤٠(املترتب على ذلك فعالً غري مشروع مستمراً

وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمييز بـني األفعـال           )٥(
فالفعـل غـري    . املنجزة واألفعال املستمرة هو متييز نـسيب      

وهكذا ميكن إطالق : املشروع املستمر ذاته ميكن أن يتوقف  
. ف إىل أقرب أقاربهخمت سراح رهينة، أو إعادة جثة شخص     

والفعل غري املشروع املستمر هو يف جوهره فعل بدأ لكنه مل 
ويف احلالة اليت يتوقف فيها الفعل غري . ينجز يف الوقت املعين

املشروع، كأن يتم ذلك مثالً بإطالق سـراح رهـائن أو           
انسحاب قوات من أراض احتلتها بشكل غـري مـشروع،    

مر، وإن كان من املمكن     يعترب أنه مل يعد للفعل طابع مست      
ويكون يف هذا الشأن مشموالً     . أن تستمر آثار معينة للفعل    

  .١٤ من املادة ١بالفقرة 

وال يكون الفعل ذا طابع استمراري جملرد امتـداد         )٦(
فالفعل غري املشروع بوصفه هذا هو      . آثاره أو نتائجه زمنياً   
 ويف حاالت كثرية تكـون نتـائج      . الذي ينبغي أن يستمر   

فـاألمل واملعانـاة    . فعال غري املشروعة دولياً ممتدة األثر     األ
النامجان عن أفعال تعذيب سابقة أو عن اآلثار االقتصادية         
لرتع امللكية يستمران برغم توقف التعذيب أو إقرار سـند          

وهذه النتائج هي موضوع االلتزامـات الثانويـة        . امللكية
لثاين مـن   باجلرب، مبا يف ذلك بالرد حسبما يقتضي الباب ا        

ويكون الستمرار هذه اآلثار عالقة، علـى سـبيل         . املواد
إال أن هذه   . املثال، بتحديد مبلغ التعويض الذي جيب دفعه      
  .اآلثار ال تستتبع اعتبار اخلرق ذاته خرقاً مستمراً

إن مفهوم األفعال غري املشروعة املستمرة شائع يف          )٧(
انون الدويل  الق نظم قانونية وطنية كثرية ويرجع منشؤه يف      

وتشري إليه حمكمة العدل الدولية وغريها من . )٢٤١(إىل تريبل
وعلى سبيل املثال، أشارت    . احملاكم الدولية بشكل متكرر   

لتابعني ا لدبلوماسيني والقنصليني ا ملوظفنيااحملكمة يف قضية    
عمليات اخلرق املتعاقبـة  " إىل ،للواليات املتحدة يف طهران   

                                                        
)٢٣٩( Papamichalopoulos ) أعاله٢٣٦حلاشيـة اانظر .(  
)٢٤٠( Loizidou , Merits )   أعـاله ١٦٠انظـر احلاشـية ( ،  

  .٢٢١٦ص 
)٢٤١( H. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht (Leipzig, 

Hirschfeld, 1899), p. 289 .  وقد ُبحث هذا املفهوم فيما بعد يف دراسـات
لفات املتعلقة بتفـسري صـيغة      عامة خمتلفة بشأن مسؤولية الدول ويف املؤ      

املستخدمة يف بعض إعالنات " احلاالت أو الوقائع السابقة على تاريخ معني"
  .قبول االختصاص اإللزامي حملكمة العدل الدولية
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اللتزاماهتا جتاه الواليات املتحدة    ران  يواملستمرة من جانب إ   
  .)٢٤٢("١٩٦٣ و١٩٦١مبقتضى اتفاقييت فيينا لعامي 

إن آثار الفعل غري املشروع املستمر تتوقف علـى           )٨(
. سياق االلتزام الذي مت خرقه ومدة استمرار هذا اخلـرق         

 "ينبو واريـور  ر"فعلى سبيل املثال، مشل التحكيم يف قضية        
لني يف جزيرة هاو الفرنسية يف  عميزعدم قيام فرنسا باحتجا

احمليط اهلادئ لفترة ثالث سنوات وفقاً ملا يقضي به اتفاق          
وأشارت حمكمـة التحكـيم، مـع      . بني فرنسا ونيوزيلندا  

املوافقة، إىل مشروعي املادتني اللذين وضـعتهما اللجنـة         
، وإىل التمييز بني األفعال غري      )١٤املدجمني اآلن يف املادة     (

  :ية واملستمرة، فقالت إنهاملشروعة الفور

تطبيق هذا التصنيف على هذه القضية، يتضح أن االنتهاك املتمثل يف ب
عدم إعادة العميلني إىل هاو مل يكن انتهاكاً مادياً فحـسب، بـل             

وهذا التصنيف ليس تصنيفاً نظرياً حمضاً، وإمنا علـى . ومستمراً أيضاً
ك وإطالة أمده ال    تهانالعكس، لـه آثار عملية، حيث إن خطورة اال       

بد أن يكون هلما تأثري كبري يف حتديد مبلغ للجرب يكون متناسباً مع             
  .)٢٤٣(انتهاك يتسم هباتني السمتني

مضت احملكمة إىل حتديد اآلثار القانونية األخرى املترتبـة         و
على التمييز من حيث مدة االلتزامات الفرنـسية مبوجـب    

  .)٢٤٤(االتفاق

بية حلقـوق اإلنـسان     وروكما طبقت احملكمة األ     )٩(
مفهوم األفعال غري املشروعة املستمرة إلثبات اختصاصها من 

وُتطرح هذه املسألة ألن . حيث الزمن يف سلسلة من القضايا
اختصاص احملكمة قد يقتصر على األحداث اليت وقعت بعد         
أن أصبحت الدولة املدعى عليها طرفـاً يف االتفاقيـة أو           

.  االلتمـاس الفـردي    الربوتوكول ذي الصلة وقبلت حق    
 وقعت عملية استيالء    ،ضية باباميخالوبولوس قوهكذا ففي   

على ممتلكات ال تنطوي على نزع رمسي للملكية قبل حنـو          
مثاين سنوات من اعتراف اليونـان باختـصاص احملكمـة،          
وقضت احملكمة بأن هناك خرقاً مستمراً حلق التمتع السلمي        

ل األول امللحـق    توكـو و من الرب  ١بامللكية مبوجب املادة    
باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وأن هذا اخلرق استمر        

                                                        
)٢٤٢( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran)    وانظـر أيـضاً   . ٨٠، الفقرة   ٣٧، ص   ) أعاله ٥٩انظر احلاشية  
  .٧٩ و٧٨ الفقرتان ،٣٧-٣٦ص 

)٢٤٣( "Rainbow Warrior")   أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  
  .١٠١، الفقرة ٢٦٤ص 

 ١٠٥، الفقرتـان    ٢٦٦ و ٢٦٥، ص   املرجع نفـسه   )٢٤٤(
  ،املرجـع نفـسه   لكن انظر الرأي املستقل للسري كينيث كيث،        . ١٠٦و

  .٢٨٤-٢٧٩ص 

بعد بدء نفاذ الربوتوكول؛ ولذلك أقرت احملكمة اختصاصها 
  .)٢٤٥(فيما يتعلق بالدعوى

 أخذت احملكمة بتعليـل     ،)٢٤٦(وازيدولويف قضية     )١٠(
مماثل بالنسبة للنتائج املترتبة على الغزو التركي لقـربص يف     

، الذي كان من جّرائه أن أُنكر على مقدمـة          ١٩٧٤ام  ع
واسـتندت  . الطلب الوصول إىل ممتلكاهتا يف مشال قـربص       

تركيا إىل أن املمتلكات املشار إليها قد جرى نزع ملكيتها          
 من دستور مجهورية مشال قربص التركية ١٥٩مبوجب املادة 

، وأن هذا وقع قبل قبول تركيـا اختـصاَص          ١٩٨٥لعام  
وقضت احملكمة بأنه، وفقاً للقانون     . ١٩٩٠ام  احملكمة يف ع  

الدويل، ومع مراعاة قرارات جملس األمن ذات الصلة، ليس         
 ١٩٨٥بإمكاهنا أن تسند أي أثر قانوين إىل دستور عـام           

جلمهورية مشال قربص التركية، وبذا فإن نزع امللكية مل يكن           
. قد مت يف ذلك الوقت وظلت املمتلكات ختص مقدمة الطلب         

ر سلوك اجلمهورية التركية والقوات التركية يف رفـض         واستم
وصول مقدمة الطلب إىل ممتلكاهتا بعد قبول تركيا اختصاَص         

 من الربوتوكول األول لالتفاقية ١احملكمة، وشكل خرقاً للمادة 
  .)٢٤٧(األوروبية حلقوق اإلنسان بعد ذلك الوقت

ـ وأيدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً ف     )١١( رة ك
 علـى   ،وفالسلففي قضية   . فعال غري املشروعة املستمرة   األ

سبيل املثال، قضت بأن هلا اختصاصاً يف النظر يف اآلثـار           
املستمرة لفقدان مقدمة الطلب مركَزها كعضو مسجل يف        
مجاعة هندية، رغم أن هذا الفقدان قد حدث وقت زواجها        

ام ع، ومل تقبل كندا اختصاص اللجنة إال يف         ١٩٧٠يف عام   
  :والحظت اللجنة أن. ١٩٧٦

يس هلا اختصاص، عادة، للنظر يف املزاعم املتصلة بأحداث وقعـت           ل
وبالتايل ففي حالة   ... قبل بدء نفاذ العهد والربوتوكول االختياري       

ساندرا الفليس ال تتمتع اللجنة باختصاص للتعبري عن أي رأي بشأن     
اجهـا يف   قت زو و... لقضية األصلية وهي فقداهنا مركزها اهلندي       ا

   ... ١٩٧٠عام 

ومع ذلك، تسلم اللجنة بأن احلالة قد تكون خمتلفة لو أن             
 ١٩االنتهاكات املزعومة، وإن كانت تتصل بأحداث وقعت قبـل          

                                                        
  . أعاله٢٣٦نظر احلاشية ا )٢٤٥(
)٢٤٦( Loizidou, Merits )    أعـاله ١٦٠انظـر احلاشـية (،  

  .٢٢١٦ص 
، ٢٢٣٨-٢٢٣٧، و ٢٢٣٢-٢٢٣٠، ص   املرجع نفسه  )٢٤٧(
للقاضـي  انظر مع ذلك الـرأي املعـارض        . ٦٤-٦٣ و ٤٧-٤١الفقرات  

الذي وافق عليه يف جـوهره القـضاة         (٢، الفقرة   ٢٢٤٢برهنارت، ص   
وانظـر  ). لوبيس روشا، وجامربيك، وبيتـييت، وباكـا، وغولكوكلـو        

 ,Loizidou, Preliminary Objections (footnote 160 above), pp. 33–34أيضاً

paras. 102–105; and Cyprus  v. Turkey, application No. 25781/94, 

judgement of 10 May 2001, Eur. Court H.R., Reports, 2001–IV.  
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، استمـرت، أو ترتبت عليها آثار تشكل هي        ١٩٧٦أغسطس  /آب
  .)٢٤٨(نفسها انتهاكات، بعد ذلك التاريخ

لكندي، حبرمـان   يع ا ررأت اللجنة أن األثر املستمر للتش     و
الفليس من ممارسة حقوقها بصفتها عضواً يف أقلية، كاف         

.  من العهد بعد ذلك التاريخ     ٢٧ألن يشكل خرقاً للمادة     
وملفهوم اخلرق املستمر هنـا أمهية ال بالنسبة الختـصاص         

 باعتبارها أوثق ٢٧اللجنـة فقط، ولكن أيضاً لتطبيق املادة 
  .ةأحكام العهد صلة بالوقائع املطروح

وهكذا، فإن السلوك الذي يبدأ يف وقت مـا يف            )١٢(
أو لو كانت القاعدة األولية ذات      (املاضي، والذي يشكل    

) الصلة نافذة بالنسبة للدولة يف ذلك الوقت، لكان َشـكَّل     
خرقاً يف ذلك الوقت، ميكن أن يستمر ويؤدي إىل ظهـور           

وعالوة على  . فعل غري مشـروع مستمر يف الوقت احلاضر      
 فإن طابع االستمرار هذا ميكن أن تكون لـه أمهيـة   ،كذل

قانونية بالنسبة ألغراض خمتلفة، مبا فيها األغراض الداخلة يف 
وعلى سبيل املثال، فـإن االلتـزام       . نطاق مسؤولية الدول  

 ينطبق على األفعال    ٣٠بالكف عن السلوك الوارد يف املادة       
  .غري املشروعة املستمرة

فيما يتعلق باألفعـال غـري       وهناك سؤال مشترك    )١٣(
املشروعة، سواء كانت منجزة أو مستمرة، وهو يتنـاول         
الوقوع الفعلي خلرق القانون الدويل، ال جمرد اخلوف مـن          

وهذا السؤال ال ميكن اإلجابة عليه، . وقوعه أو قرب وقوعه
، إال بالرجوع إىل القاعـدة  ١٢كما لوحظ يف سياق املادة   

 القواعد على وجه التحديـد     فتحظر بعض . األولية املعينة 
 أو التحـريض عليـه، أو       ،)٢٤٩(التهديد بالقيام بتـصرف   

ويف هذه احلالة، يعترب كل من التهديد أو . )٢٥٠(الشروع فيه
                                                        

لوثائق الرمسية للجمعية العامـة،     ا ،وفالس ضد كندا  ل )٢٤٨(
ملرفق الثامن عشر،  ا،(A/36/40) ٤٠سادسة والثالثون، امللحق رقم لالدورة ا

  ). ١٩٨١(١١-١٠، الفقرتان ١٨٢ ص ،R.6/24البالغ رقم 
 من املادة الثانيـة مـن       ٤در اإلشارة إىل أن الفقرة      جت )٢٤٩(

التهديد باستعمال القوة أو اسـتخدامها ضـد        "ميثاق األمم املتحدة حتظر     
وفيما يتعلق مبا يشكل    ". ياسي ألية دولة  سسالمة األراضي أو االستقالل ال    

 Legality of the Threat or Use of Nuclear باستعمال القوة، انظـر هتديداً

Weapons )  ؛ ٤٨-٤٧، الفقرتـان   ٢٤٧-٢٤٦، ص   ) أعـاله  ٥٤احلاشية
 R. Sadurska, "Threats of force", AJIL, vol. 82, No. 2 (Aprilوانظر أيضاً 

1988), p. 239.  
صيغة شاملة بصفة خاصة هي صيغة املادة الثالثة         ناكه )٢٥٠(

، وهـي   ١٩٤٨ن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام          م
حتظر التآمر والتحريض املباشر والعلين على ارتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة       

 من االتفاقيـة  ٢وانظر كذلك املادة . والشروع يف ارتكاهبا واالشتراك فيها  
االتفاقية الدوليـة    من   ٢الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، واملادة       

  .لقمع متويل اإلرهاب

ومن . التحريض أو الشروع، يف حد ذاته، فعالً غري مشروع
ناحية أخرى، حني يتمثل الفعل غري املشروع دولياً يف وقوع 

 فإن جمرد الـسلوك  - ر دويل  كتحويل جمرى هن  - حدث ما   
ففي . )٢٥١(التحضريي ال يشكل بالضرورة فعالً غري مشروع

 كان الـسؤال    ، ناغيماروس - شروع غابتشيكوفو   مقضية  
البـديل  ("املطروح هو مىت ُنفِّذ مشروع حتويل جمرى النهر         

ورأت حمكمة العدل الدولية أن االنتهاك مل يقع إىل         "). جيم
  : حظتالو. ى الدانوبأن جرى التحويل الفعلي جملر

أكتوبر / وتشرين األول١٩٩١نوفمرب /نه يف الفترة ما بني تشرين الثاينأ
، اكتفت تشيكوسلوفاكيا بأن تنفذ، يف إقليمها هي، أشـغاالً          ١٩٩٢

كانت ضرورية لتنفيذ البديل جيم، ولكن كان ميكن التخلي عنها لو           
لقرار ا حتدد سلفاً كان قد مت التوصل إىل اتفاق بني الطرفني، وبالتايل مل

فطاملا أن بناء السد يف الدانوب مل يتم من جانب . النهائي الذي سيتخذ
  . واحد، ال يكون البديل جيم قد طبق يف الواقع

ومثل هذه احلالة ليست غري عادية يف القانون الدويل، أو بالنسبة   
 أو  وكثرياً ما يكون الفعل غري املـشروع      . لتلك القضية، يف القانون احمللي    

اجلرم مسبوقاً بأعمال متهيدية ال ينبغي اخللط بينها وبني الفعـل أو اجلـرم      
وجيدر كذلك التمييز بني االرتكاب الفعلي لفعل غـري مـشروع           . نفسه

والسلوك ذي الطابع التحضريي الذي سبق      ) سواء كان فورياً أو مستمراً    (
  .)٢٥٢("ال تنطبق عليه صفة الفعل غري املشروع"الفعل والذي 

ة بني االرتكاب الفعلي للفعـل غـري        مذا ميزت احملك  هكو
فهذا السلوك ال   . املشروع والسلوك ذي الطابع التحضريي    
ُيحـدِّد مـسبقاً   "يرقى يف حد ذاته إىل درجة اخلرق إذا مل  

ولكن تقرير ما إذا كانـت      ". القرار النهائي الذي سيتخذ   
تلك هي احلال يف أي قضية معينة سيتوقف على الوقـائع           

وسـتكون هنـاك    . ت وعلى مضمون االلتزام األويل    بالذا
مسائل تتعلق باحلكم والدرجة، وهو أمر ال ميكن تقريـره          

وقد قصد من استخدام    . مقدماً باستخدام أي صيغة بعينها    
                                                        

اخلـرق  " بعض النظم القانونية، تـستخدم فكـرة      يف )٢٥١(
للداللة مع الرفض القاطع من قبل أحـد األطـراف ألداء التـزام             " املتوقع

ق رومن حق الطرف املعين، يف مواجهة خ      . تعاقدي قبل الوقت احملدد ألدائه    
. بالتعويض عـن األضـرار  متوقع، أن ينهي التعاقد ويرفع دعوى للمطالبة       

 K. Zweigert and H. Kötz, Introduction to Comparative Law, 3rdانظـر 

rev. ed. (trans. T. Weir) (Oxford, Clarendon Press, 1998), p. 508 . وحتقق
ك مـثالً بتفـسري     لنظم أخرى نتائج مماثلة دون استخدام هذا املفهوم، وذ        

  ، املرجع نفسه ،  "خرق إجيايب للعقد  " أنه   رفض األداء قبل الوقت احملدد على     
ويبدو أنه ال يوجد نظري لذلك يف القـانون         ). القانون األملاين (،  ٤٩٤ص  

 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٦٠ من املادة    )أ(٣الدويل، ولكن الفقرة    
أي رفض للمعاهـدة ال تقـره هـذه         "تعرف اخلرق املادي بأنه يتضمن      

  .ل هذا الرفض قبل موعد األداءوميكن أن حيدث مث". االتفاقية
)٢٥٢( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    

                                                حيث ترد إشارة إىل مشروع التعليق على ما           ٧٩           ، الفقرة     ٥٤      ، ص    )    أعاله
   .  ٣٠             هو اآلن املادة 



  مسؤولية الدول

  

79 

 أن يشمل   ١٤ من املادة    ٣ و ١يف الفقرتني   " يقع"مصطلح  
  .خمتلف اإلمكانيات

لزمنية لفئة  األبعاد ا١٤من املادة  ٣لفقرة اوتتناول   )١٤(
ينة من حاالت خرق االلتزامات الدولية، أال وهي خرق         عم

وتفسر االلتزامات باملنع . االلتزامات مبنع وقوع حدث معني
عادة على أهنا التزامات ببذل أقصى اجلهود ملنـع وقـوع           
حدث معني، وتتطلب من الدول اختاذ مجيع التدابري املعقولة       

ن دون أن تضمن عدم     أو الالزمة ملنع وقوع هذا احلدث لك      
وميكن خلرق التزام باملنع أن يـشكل فعـالً غـري           . وقوعه

 يعين، كما هو ١٣مشروع مستمراً، وإن كان فحوى املادة 
احلال بالنسبة لسائر األفعال غري املـشروعة املـستمرة، أن     
اخلرق ال يكون مستمراً إال إذا كان االلتزام واقعـاً علـى            

 احلدث وبقائه غري مطابق     الدولة خالل فترة استمرار وقوع    
وعلى سبيل املثال، يستمر خرق االلتزام      . ملتطلبات االلتزام 

مبنـع الضرر العابـر للحدود عـن طريق تلوث اهلـواء،         
صهر موالذي جرى تناوله يف التحكيـم املتعلـق بقضية        

والواقع يف مثل   .  ما استمر انبعاث اهلواء امللوَّث     ،)٢٥٣(تريل
 تدرجيياً نتيجة لعدم    مميكن أن يتفاق  هذه احلاالت أن اخلرق     

ومع ذلك، فليس من الضروري أن تكـون مجيـع          . منعه
االلتزامات املوجهة حنو منع وقوع حدث معني مـن هـذا           

وإذا كان االلتزام املذكور غري معين      . النوع من االلتزامات  
الذي خيتلف عن منع    (إال مبنع وقوع احلدث يف املقام األول        

. )٢٥٤( هناك فعل غري مشروع مستمر     فال يكون ) استمراره
وإذا توقف االلتزام املعين، فإن أي سلوك مـستمر يكُـّف           
حبكم تعريفه عـن أن يكـون غـري مـشروع يف ذلـك              

وبقائه غري مطابق لـذلك     "واملقصود بعبارة   . )٢٥٥(الوقت
، هو تغطيـة كـال هـذين        ٣، الواردة يف الفقرة     "االلتزام
  .الشرطني

  عل مركب اخلرق بارتكاب ف - ١٥ملادة ا

خرق الدولة اللتزام دويل مـن خـالل         يقع  - ١  
سلسلة أعمال أو إغفاالت حمددة يف جمموعها بأهنا غري مشروعة،          
وقت وقوع العمل أو اإلغفال الذي يكون، إذا أُخذ مـع األعمال 

  .أو اإلغفاالت األخرى، كافيـاً لتشكيل الفعل غري املشروع

                                                        
)٢٥٣( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 

1949.V.2), p. 1905 (1938, 1941).  
" ألف"هذا هو التزام الدولة     د يكون أحد األمثلة على      ق )٢٥٤(

وال يكون خرق مثل هذا االلتزام بالـضرورة ذا         . مبنع نشر معلومات معينة   
طابع مستمر، إذ من املمكن أن يبطل هدف االلتزام بأكمله حاملا تنـشر              

  .املعلومات
، )الهع أ٤٦احلاشية  ("Rainbow Warrior"نظر قضية ا )٢٥٥(

  .٢٦٦ص 

طـوال  ويف مثـل هـذه احلالة، ميتد اخلرق         - ٢  
 اليت تبدأ مع وقوع أول األعمـال أو اإلغفاالت اليت ةكامل الفتر

تشكل السلسلة، ويستمر طاملا تكررت هذه األعمال أو اإلغفاالت 
  .وبقيت غـري مطابقة لاللتزام الدويل

  لتعليقا

ضمن اإلطار األساسي الذي مت فيه التمييز بـني           )١(
ادة ، تتناول امل١٤ة األفعال املنجزة واألفعال املستمرة يف املاد

 مسألة دقيقة إضافية هي مفهوم الفعل غري املـشروع          ١٥
فاألفعال املركبة تؤدي إىل حاالت خرق مستمرة       . املركب

متتد زمنياً منذ وقوع أول األعمال أو اإلغفاالت يف سلسلة          
  .األفعال اليت تشكل السلوك غري املشروع

 علـى   ١٥دة  وتقتصر األفعال املركبة اليت تغطيها املا       )٢(
خرق االلتزامات اليت حتدث من خالل جمموعة تصرفات     حاالت

وبعبارة أخرى، فإهنا   . ال من خالل األفعال الفردية بوصفها هذا      
سلسلة أفعال أو إغفاالت حمددة يف جمموعها بأهنـا         "تركز على   
ومن األمثلة على ذلك االلتزامات املتعلقة باإلبادة ". غري مشروعة

ل العنصري أو اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،       اجلماعية أو الفص  
أو أفعال التمييز العنصري املنهجية، أو أفعال التمييز املنهجية اليت  

ويتم تعريف بعض أخطـر  . حيظرها اتفاق جتاري، إىل غري ذلك 
األفعال غري املشروعة يف القانون الدويل من حيث الطابع املركب 

ات يف القانون الـدويل تـربر       وأمهية هذه االلتزام  . هلذه األفعال 
  .)٢٥٦(١٥معاجلتها اخلاصة يف املادة 

وميكن اختاذ حظر اإلبادة اجلماعية، الذي صـيغ          )٣(
مبصطلحات متطابقة يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية        

 مثاالً توضيحياً   ،)٢٥٧(واملعاقبة عليها ويف الصكوك الالحقة    
 .ر مساته اخلاصة  ، حىت وإن كان هلذا احلظ     "املركب"لاللتزام  

وينطوي هذا االلتزام ضمناً على أن يكون الكيان املسؤول         
. قد اعتمد سياسة أو ممارسة منهجية     ) مبا يف ذلك احلكومة   (

 من املادة الثانية من االتفاقية فإن       )أ(وطبقاً للفقرة الفرعية    
مجاعـة  [قتل أعضاء   "القاعدة األولية لإلبادة اجلماعية تعين      

بقصد التدمري الكلي أو ]" و عنصرية أو دينيةقومية أو إثنية أ
                                                        

 :J. A. Salmon, "Le fait étatique complexeنظر أيضاًا )٢٥٦(

une notion contestable", Annuaire français de droit international, vol. 

28 (1982), p. 709.  
 من النظام األساسي للمحكمـة      ٤نظر، مثالً، املادة    ا )٢٥٧(

 S/25704 للوثيقة قالدولية ليوغوسالفيا السابقة، الذي نشر يف األصل كمرف 
مايو / أيار ٢٥املؤرخ  ) ١٩٩٣ (٨٢٧رار   وأقره جملس األمن بالق    ،Add.1و

 ٣٠ويف  ) ١٩٩٨ (١١٦٦ بالقرار   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٣ وعدل يف    ١٩٩٣
 من النظام  ٢؛ واملادة   )٢٠٠٠ (١٣٢٩ بالقرار   ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ٩٥٥من بـالقرار  األساسي للمحكمة الدولية لرواندا، الذي أقره جملس األ    
 من نظام روما    ٦؛ واملادة   ١٩٩٤فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٨املؤرخ  ) ١٩٩٤(

  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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ويشتمل جانبا التعريف على  . اجلزئي للجماعة بوصفها هذا   
ويشترط أيضاً ارتكاب اإلبادة اجلماعية مع . عناصر منهجية

بوصفها "القصد الرامي إىل القضاء اجلسدي على اجلماعة        
وال تتم اإلبادة اجلماعية إال إذا حدث تراكم مـن           ". هذا

 القتل وتسبب يف إحلاق ضرر وارُتكب مع القـصد          أعمال
وإذا مت . الالزم الستيفاء التعريف الوارد يف املـادة الثانيـة      

اجتياز ذلك احلد، فيمكن القول إن فترة ارتكاب الفعل متتد 
ويكون . طوال الفترة اليت مت أثناءها ارتكاب أي من األفعال

القصد أي فرد مسؤول عن ارتكاب أي من هذه األفعال مع 
  .)٢٥٨(الالزم قد ارتكب إبادة مجاعية

وينبغي التمييز بني االلتزامات املركبة وااللتزامات        )٤(
وال شك يف أن األفعال ". مركب"البسيطة اليت ُتخرق بفعل 

املركبة أكثر احتماالً ألن تنشأ عنها حاالت خرق مستمرة         
ولكن األفعال البسيطة ميكن أيضاً أن تتسبب يف حـاالت          

ع خيتلف عندما ُيحدَّد االلتزام     ضغري أن الو  . مرةخرق مست 
ذاته من زاوية الطابع التراكمي للسلوك، أي عندما يشكل         

وهكذا فـإن   . السلوك التراكمي جوهر الفعل غري املشروع     
الفصل العنصري خمتلف من حيث النوع عن أفعال التمييز         
العنصري الفردية، كما أن اإلبادة اجلماعية خمتلفة من حيث 

نوع عن األفعال الفردية وحىت عن أعمال القتل بـدوافع          ال
  .إثنية أو عنصرية

 اشـتكت   ،آيرلندا ضد اململكة املتحدة    ويف قضية   )٥(
 يفآيرلندا من ممارسة تتعلق مبعاملة غري مشروعة للمحتجزين 

آيرلندا الشمالية ذكرت أهنا ترقى إىل التعذيب أو املعاملـة          
ة على ذلك   لربت القضية مقبو  واعت. غري اإلنسانية أو املهينة   

. وكان لتلك القضية آثار إجرائية وانتصافية خمتلفة. األساس
وبصفة خاصة مل تكن هناك حاجة لالمتثال لقاعدة استنفاد         
سبل االنتصاف احمللية فيما يتعلق بكل حالة من احلـاالت          

ولكن احملكمة نفت وجود أي . املذكورة كجزء من املمارسة
ل ذي طابع منهجي وإمنا كان حيق       فعل غري مشروع منفص   

آليرلندا ببساطة أن تشتكي من ممارسة نتجت عن سلـسلة         
 من اتفاقية منع جرمية اإلبـادة       ٧من حاالت اخلرق للمادة     

وعلى حنو ما   . اجلماعية واملعاقبة عليها وأن تدعو إىل وقفها      
  :كرت احملكمة فإنذ
و أت خرق متطابقة    ي ممارسة ال تتفق مع االتفاقية تتألف من تراكم حاال         أ

متماثلة تكون متعددة ومترابطة بدرجة كافية لترقى ليس إىل جمرد حوادث           

                                                        
 ينطبق مبدأ السريان الزمين للقانون على االتفاقية ألهنا         ال ) ٢٥٨(

وبذلك يرتبط االلتزام باحملاكمة على     . اتفاقية تقريرية طبقاً للمادة األوىل منها     
 Application of the Conventionانظر. بادة اجلماعية أينما مت ارتكاهباإلجرمية ا

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary 

Objections, (footnote 54 above), p. 617, para. 34.  

ال تشكل املمارسـة يف     و. أو استثناءات معزولة وإمنا لتشكل منطاً أو نظاماً       
  ...* حد ذاهتا انتهاكاً مستقالً عن حاالت اخلرق هذه

استنفاد ومفهوم املمارسة يتسم بأمهية خاصة من أجل إعمال قاعدة          
وتنطبق هذه القاعدة، كما تتجسد يف املادة       .  احمللية فسبل االنتصا 

انطباقَهـا علـى األفعـال    ...  من االتفاقية، على أفعال الدول    ٢٦
نطبق القاعدة، من حيث املبدأ،     تومن جهة أخرى، ال     " ... الفردية"

تشكو من املمارسة هـذه بغـرض منـع          ملدعيةاإذا كانت الدولة    
تطلب إىل اللجنة أو احملكمة إصدار   تكرارها، ولكنها الاستمرارها أو

 ن احلاالت املعروضة كدليل على تلك املمارسةمالة حقرار بشأن كل 
  .)٢٥٩(أو كتوضيح هلا

يف حالة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يعترب الفعل املركب       و
انتهاكاً مستقالً عن االنتهاكات الفردية حلقوق اإلنسان اليت 

  .هايتألف من
يز أيضاً بني العناصر الالزمة للفعـل       يوينبغي التم   )٦(

غري املشروع وما قد يكون مطلوباً من حيث تقدمي األدلـة         
وعلـى سـبيل    . أو الرباهني على أن هذا الفعل قد حدث       

املثال، فإن فعل التمييز العنصري الفردي من ِقَبل الدولـة          
ع أنه قـد يكـون مـن      م )٢٦٠(هو فعل غري مشروع دولياً    

 سلسلة من أفعال مسؤويل الدولة      ىضروري تقدمي أدلة عل   ال
تتعلق بالشخص نفسه أو بأشخاص آخـرين يف وضـع           (

من أجل إثبات أن أي فعل من تلك األفعال قـائم           ) مماثل
وال يعترب  . على أساس متييزي ومل يقم على أسس مشروعة       

هذا التمييز يف جوهره فعالً مركباً ولكن قد يكـون مـن            
إثباته تقدمي أدلة على ممارسة ترقى إىل مثل        الالزم ألغراض   

  .هذا الفعل
وينتج عن طابع الفعل املركب أن الوقت الـذي           )٧(

يتم فيه إجناز هذا الفعل ال ميكن أن يكون هو الوقت الذي            
حيدث فيه الفعل أو اإلغفال األول يف سلسلة األفعـال أو           

فال يظهر الفعل أو اإلغفال األول علـى أنـه          . اإلغفاالت
وال يظهر الفعـل    . ة، إال فيما بعد   للفعل الذي بدأ السلس   ا

املركب إال بعد وقوع سلسلة من األفعال أو اإلغفـاالت،          
وذلك، ال كمجرد تعاقب ألفعال معزولة وإمنـا كفعـل          

  .مركب، أي فعل حمدد يف جمموعه بأنه غري مشروع

                                                        
)٢٥٩(  Ireland v. The United Kingdom)  ٢٣٦انظر احلاشية 

وانظـر  . ١٥٧، الفقرة   ٦٣نظر أيضاً ص    ا ؛١٥٩فقرة  ل، ا ٦٤، ص   )أعاله
 Oil Platforms (Islamicلك الدعوى املضادة للواليات املتحدة يف قضيةكذ

Republic of Iran v. United States of America), Counter-Claim, Order of 

10 March 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 190، اليت تركز كذلك على حالة 
  . بدالً من حاالت حمددةةعام

 من االتفاقية الدوليـة     ٢ادة  نظر، على سبيل املثال، امل    ا )٢٦٠(
 من العهد الـدويل     ٢٦للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادة        

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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" يقع" الوقت الذي    ١٥من املادة    ١لفقرة  اوحتدد    )٨(
عل أو اإلغفال األخري فكب بأنه وقت وقوع ال   فيه الفعل املر  

الذي يكون، إذا أُخذ مع األفعال أو اإلغفاالت األخـرى،          
كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع، دون أن يكون بالضرورة 

وتطبق اعتبارات مماثلة فيمـا خيـص       . األخري يف السلسلة  
األفعال غري املشروعة املنجزة أو املستمرة يف حتديد وقـت          

ويتوقف ذلك على الوقـائع     . خرق للقانون الدويل  وقوع  
كما أن عدد األفعـال أو      . احملددة ومضمون االلتزام األويل   

اإلغفاالت اليت ينبغي أن حتدث لتشكيل خـرق لاللتـزام          
وينبغي أن  . يتحدد أيضاً من صياغة القاعدة األولية وهدفها      

 تكون األفعال أو اإلغفاالت جزءاً من سلسلة، لكن املادة ال
تتطلب ارتكاب كامل سلسلة األفعال غري املشروعة كـي         
تدرج هذه األفعال يف فئة األفعال غري املشروعة املركبـة،          
شريطة أن يقع عدد كاف من األفعـال لتـشكيل خـرق           

ويف الوقت الذي يقع فيه فعل ويكـون كافيـاً          . لاللتزام
لتشكيل خرق اللتزام، قد ال يكون واضحاً أن أفعاالً أخرى 

كذلك . أن تعقب ذلك وأن السلسلة مل تكتمل بعد       ينبغي  
إذا انقطعت سلسلة األفعال أو اإلغفاالت حبيث ال يتـسىن          
اكتماهلا قط، فإن ذلك ال حيول بالضرورة دون تصنيف تلك 
األفعال أو اإلغفاالت اليت وقعت على أهنـا أفعـال غـري            
مشروعة مركبة إذا كانت، إذا أُخذت جمتمعـةً، تكفـي          

  .اللتزاملتشكيل خرق ل

ألفعال املركبة من سلـسلة أفعـال أو        اوتتشكل    )٩(
إغفاالت حتدد يف جمموعها بأهنا غري مشروعة، ومع ذلك فإن 
هذا ال يستبعد إمكانية أن يكون كل فعل مفرد يف السلسلة      

ففعل اإلبادة اجلماعية   . فعالً غري مشروع طبقاً اللتزام آخر     
وجه عام، مـن    غري املشروع، على سبيل املثال، يتشكل، ب      

كما أن  . سلسلة أفعال هي ذاهتا أفعال غري مشروعة دولياً       
هذا التشكل ال يؤثر على العنصر الزمين فيما يتعلق بارتكاب 

إذ إن سلسلة األفعال أو اإلغفاالت ميكن أن حتدث : األفعال
  .يف الوقت نفسه، أو بشكل متعاقب يف أوقات خمتلفة

 تناول االمتداد الـزمين    فت ١٥من املادة    ٢لفقرة  اأما    )١٠(
فبمجرد وقوع عدد كاف مـن األفعـال أو         . للفعل املركب 

اإلغفاالت اليت ينتج عنها الفعل املركب بوصفه هذا، يـؤرخ          
ويبقى وضـع   . اخلرق بوقت وقوع أول األفعال يف السلسلة      

الفعل أو اإلغفال األول ملتبساً إىل أن حيدث عدد من األفعال           
يكفي لتشكيل الفعل غري املشروع،     أو اإلغفاالت يف السلسلة     

لكن عند هذا احلد ينبغي النظر إىل الفعل على أنه وقع طوال            
فإذا مل . كامل الفترة اليت بدأت مع ارتكاب أول فعل أو تقصري
  .يكن األمر كذلك، فإن من شأنه أن يقوض فعالية احلظر

 لكـي   ٢يف الفقرة   " وبقيت"وقد أُدرجت كلمة      )١١(
. ١٣لوارد يف املـادة  ايان الزماين للقانون تتناول مبدأ السر 

ووفقاً لذلك املبدأ، جيب أن يكون االلتزام الدويل واقعاً على 
الدولة يف الفترة اليت ترتكب خالهلا سلسلة األفعال الـيت          

ويف احلاالت اليت ال يكون فيها االلتزام املعين . تشكل اخلرق
لـك،  قائماً وقت بدء سلسلة التصرفات لكنه نشأ بعـد ذ         

ل أو اإلغفاالت يف السلسلة، ألغـراض       ااألفع" أول"يكون  
مسؤولية الدولة، هو أول األفعال أو اإلغفاالت اليت حتدث         

وال مينع هذا بالضرورة أية حمكمة من أن . بعد نشوء االلتزام
تضع يف اعتبارها أية أفعال أو إغفـاالت سـابقة توخيـاً            

قـائعي  على سبيل املثال، وضع أسـاس و (ألغراض أخرى  
  ).حلاالت خرق الحقة أو تقدمي أدلة على القصد

  لفصل الرابعا

  بفعل دولة أخرى سؤولية الدولة فيما يتصلم
  التعليق

وفقاً للمبادئ األساسية احملددة يف الفـصل األول،          )١(
تكون الدولة مسؤولة عن تصرفها غري املشروع دولياً، أي عما   

الثاين يكـون   ينسب إليها من تصرٍف مبقتضى أحكام الفصل        
. )٢٦١(لتزام دويل يقع عليها وفقاً ألحكام الفصل الثالث       اخمالً ب 

وتستند هذه املواد يف جمموعها إىل مبدأ يقـول إن مـسؤولية            
وسيشار إليه مببدأ املـسؤولية     . الدولة أمر خيص الدولة املعنية    

وهذا أمر مناسب ألن لكل دولة نطاقها اخلاص من         . املستقلة
  .طة اخلاصة هباب ومسؤولياهتا املتراااللتزامات الدولية

ومع ذلك، فإن التصرف غري املشروع دولياً كثرياً          )٢(
ما حيدث نتيجة لتعاون عدة دول وليس نتيجة لتصرف دولة 

وقد يتمثل ذلك يف تصرف مستقل من . )٢٦٢(واحدة مبفردها
جانب عدة دول، تؤدي كل منها دورها يف القيام بفعل غري 

ن الدول من   م يتمثل يف تصرف عدد      أو قد . مشروع دولياً 
كما . )٢٦٣(خالل جهاز مشترك الرتكاب فعل غري مشروع      

                                                        
  . والتعليق عليها٢نظر بوجه خاص املادة ا )٢٦١(
 M. L. Padelletti, Pluralità di Stati nel Fattoنظـر ا )٢٦٢(

Illecito Internazionale (Milan, Giuffrè, 1990); Brownlie, System of the 

Law of Nations …(footnote 92 above), pp. 189–192; J. Quigley, 

"Complicity in international law: a new direction in the law of State 

responsibility", BYBIL, 1986, vol. 57, p. 77; J. E. Noyes and B. D. 

Smith, "State responsibility and the principle of joint and several 

liability", Yale Journal of International Law, vol. 13 (1988), p. 225; and 

B. Graefrath, "Complicity in the law of international responsibility", 

Revue belge de droit international, vol. 29 (1996), p. 370.  
ض احلاالت قد ترتكب ذلك الفعل أجهزة تابعة         بع يف )٢٦٣(

وهذا يطرح قضايا املسؤولية الدولية اليت تقع على املنظمات         . ملنظمة دولية 
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ميكن أن ينشأ التصرف غري املشروع دولياً عـن حـاالت           
تتصرف فيها الدولة نيابة عن دولـة أخـرى يف قيامهـا            

  .بالتصرف املعين

ومثة أشكال شىت من التصرف املشترك قد حتدث          )٣(
 هناك ثـالث    ،فعلى سبيل املثال  . ةجمتمعة يف احلالة الواحد   

دول، هي أستراليا واململكة املتحدة ونيوزيلندا، شـكلت        
جمتمعة السلطة القائمة بـإدارة إقلـيم نـاورو املـشمول           

 ،راضي الفوسفات يف نـاورو    أ عضبففي قضية   . بالوصاية
أقيمت دعوى ضد أستراليا وحدها عن أفعال قامـت هبـا    

. )٢٦٤("بعضها مع بعض  مشتركة  "نيابة عن الدول الثالث     
ألفعال اليت قامت هبا أستراليا كـان قوامهـا سـلوكاً           او
من جانب عدة دول وقيام دولة مبفردها يف إطار        " مشتركاً"

اإلدارة اليومية بالتصرف نيابة عن دولتني أخريني وعن نفسها 
وعلى حنو مغاير لذلك، إذا كان اجلهاز املعين التابع         . كذلك

الدولة " حتت تصرف"ل موضوعاً فقط للدولة اليت قامت بالفع
، تكـون الدولـة     ٦الطالبة، باملعىن املنصوص عليه يف املادة       

  .املسؤولة عن ذلك الفعل هي الدولة الطالبة فقط

ويف ظروف معينة، قد يتوقف عـدم مـشروعية           )٤(
وقـد  . تصرف دولة ما على الفعل املستقل لدولة أخـرى        

ة أخـرى وقـد     تتصرف دولة ما يف حالة تشارك فيها دول       
 الدولة األخرى ذا صلة، بل وحىت حامساً، يف         فيكون تصر 

تقييم ما إذا كانت الدولة األوىل قد أخلـت بالتزاماهتـا           
 مثالً، قضت احملكمة األوروبية     ،ورانغسففي قضية   . الدولية

حلقوق اإلنسان أن ما اقُترح من تسليم أحد األشخاص إىل          
بية حلقوق اإلنـسان    دولة ليست طرفاً يف االتفاقية األورو     

تمل أن يتعرض فيها ملعاملة أو عقوبة غري إنـسانية أو           وحي
 مـن   ٣مهينة هو أمر ينطوي على إخالل بأحكام املـادة          

ويف حالة  . )٢٦٥(االتفاقية من جانب الدولة القائمة بتسليمه     
أخرى، فإن االلتزامات الدولية لدولة ما قد تقتضي من تلك 

ة سلوك معني، أو علـى      الدولة منع دولة أخرى من ممارس     
. ألقل منع حدوث األذى الذي قد ينشأ عن ذلك السلوك         ا

                                                                                      
 ٥٧انظر املـادة    . الدولية، وهي مسؤولية تندرج خارج نطاق هذه املواد       

  .والتعليق عليها
)٢٦٤( Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary 

Objections)  وانظـر   ؛٤٧، الفقرة   ٢٥٨، ص   ) أعاله ٢٣٠اشية  انظر احل 
  .٢٨٤، ص املرجع نفسهأيضاً الرأي املستقل للقاضي شهاب الدين، 

)٢٦٥( Soering v. the United Kingdom, Eur. Court H.R., 

Series A, No. 161, pp. 33–36, paras. 85–91 (1989) .ـ انظر أ  Cruzضاً ي

Varas and Others v. Sweden, ibid., No. 201, p. 28, paras. 69–70 (1991); 

and Vilvarajah and Others v. The United Kingdom, ibid., No. 215, p. 

37, paras. 115–116 (1991).  

 )٢٦٦(ناة كورفوقوعليه، فإن أساس مسؤولية ألبانيا يف قضية 
و عدم قيامها بتحذير اململكة املتحدة من وجـود ألغـام      ه

وكانت مسؤولية ألبانيا يف . وضعتها دولة ثالثة يف مياه ألبانيا
ـ ية ومل تكن ناشئة عـن       تلك الظروف مسؤولية أصل    دم ع

  .مشروعية سلوك أية دولة أخرى

ويف معظم حاالت تصرف الدول تصرفاً مشتركاً،         )٥(
حتدد املسؤولية عن الفعل غري املشروع وفقاً ملبدأ املسؤولية         

إال أنه قد توجد    . أعاله) ١(املستقلة املشار إليه يف الفقرة      
ف حاالت يكون فيها سلوك جهاز دولة مـا، ال يتـصر           

رى أو بالوكالة عنها، منـسوباً إىل       خكجهاز تابع لدولة أ   
تلك الدولة األخرى، حىت وإن كان عدم مشروعية ذلـك          
السلوك يقع، أو يف أي حال يقع بصفة أولية، على الدولة           

وحيدد الفصل الرابع . األوىل بوصفه إخالالً بالتزاماهتا الدولية
ون من املناسب   من الباب األول احلاالت االستثنائية اليت يك      

فيها أن تتحمل الدولة املسؤولية عن فعل غري مشروع دولياً 
  .تقوم به دولة أخرى

 ١٦فاملادة  . ويتناول الفصل الرابع ثالث حاالت      )٦(
تتناول احلاالت اليت تقدم فيها الدولة معونة أو مـساعدة          
لدولة أخرى، ميسِّرةً بذلك ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 

 احلاالت اليت   ١٧ادة  وتتناول امل . ة األخرى من جانب الدول  
تكون فيها الدولة مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً تقوم        
به دولة أخرى ألهنا تكون قد مارست سلطات توجيهيـة          
ورقابية على الدولة األخرى لترتكب فعالً غـري مـشروع          

 احلالة القصوى اليت تتعمد فيهـا       ١٨وتتناول املادة   . دولياً
اه دولة أخرى على ارتكاب فعل يشكل، أو من         الدولة إكر 

 فعالً غري مشروع دولياً     ،)٢٦٧(شأنه لوال اإلكراه أن يشكل    
ويف احلـاالت   . صادراً عن الدولة اليت مورس عليها إكراه      

الثالث مجيعها، تكون اجلهة اليت ترتكب الفعل املعين، طوعاً 
 أو بشكل آخر، أجهزةً تابعة للدولة الفاعلة أو وكالء هلا،         

نه لوال اإلكراه أن يشكل، إخالالً أويشكل الفعل، أو من ش
ويكون تورط الدولة الثانيـة يف ذلـك        . بالتزاماهتا الدولية 

اإلخالل ناشئاً عن الظروف اخلاصة املتمثلـة يف قيامهـا،          
بإرادهتا، مبساعدة الدولة الفاعلة على ارتكاب الفعـل أو         

. سراً على ارتكابهبتوجيهها إياها أو الرقابة عليها أو محلها ق
. ولكن مثة أوجه اختالف هامة بـني احلـاالت الـثالث          

، تكون الدولة املسؤولة يف املقام األول       ١٦فبمقتضى املادة   
هي الدولة الفاعلة، وال يكون للدولة املساعدة سوى دور         

                                                        
)٢٦٦( Corfu Channel, Merits ) أعـاله ٣٥انظر احلاشية (،  

  .٢٢ص 
قيام بفعل ما، قد تنتفـي  ل حال إكراه دولة ما على ا يف )٢٦٧(

 ٢٣انظـر املـادة     .  بدعوى القوة القاهرة   صفة عدم املشروعية عن فعلها    
  .والتعليق عليها
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، ترتكب الدولة الفاعلـة     ١٧وكذلك مبقتضى املادة    . مساند
ن بتوجيه ورقابة من دولـة      الفعل غري املشروع دولياً، وإن كا     

وعلى خالف ذلك، ففي حالة اإلكراه مبقتضى املادة         . أخرى
، تكون الدولة اليت متارس اإلكراه هي احملـرك األساسـي      ١٨

  .للتصرف، وال تكون الدولة اليت تعرضت لإلكراه سوى أداهتا
ومن مسات هذا الفصل أنه حيدد تصرفات معينـة           )٧(

د يبدو أن ذلـك يطمــس       وق. بأهنا غري مشروعة دولياً   
تمييز القائم يف املواد بني االلتزامات األولية أو اجلوهريـة         لا

اليت تقع علـى الدولة والتزاماهتـا الثانويـة املتمثلـة يف           
ومربر هذا هو أن املـسـؤولية مبوجـب        . )٢٦٨(املسؤولية

أحكام الفصل الرابع هـي، إىل حـد مـا، مـسـؤولية           
 لوطنيـة، فإن القواعــد  ويف النظم القانونية ا   . )٢٦٩(تبعية

جل أاليت تتناول، مثالً، التآمر واالشـتراك والتحريض من        
اإلخالل بأحكام عقد ما قد تصنف باعتبارها تنـدرج يف          

وعالوة على ذلك، فإن . من قانون االلتزامات" الباب العام"
فكرة تورط الدولة يف سلوك دولة أخرى هي فكرة مشاهبة          

  .ا يف الفصل الثاينملشاكل النسب اليت مت تناوهل
ومن جهة أخرى، فإن للحاالت الـيت يتناوهلـا           )٨(

فهي اسـتثناءات مـن مبـدأ       . الفصل الرابع طابعاً خاصاً   
ويف . املسؤولية املستقلة وال تشمل سوى حـاالت معينـة        

صياغة هذه احلاالت االستثنائية اليت تكون فيهـا الدولـة          
درة عن دولة   مسؤولة عن األفعال غري املشروعة دولياً الصا      

أخرى، يكون من الضروري أن توضع يف االعتبار مسـات          
فأوالً، مثة إمكانية أن يكون الـسلوك  . معينة للنظام الدويل  

ذاته غري مشروع دولياً فيما يتعلق بدولة ما بينما ال يكون           
كذلك فيما يتعلق بدولة أخرى من حيث االلتزامات الدولية 

سمح لقواعد املسؤولية   وال ميكن أن ي   . اليت تقع عليها هي   
التبعية أن تعمل على تقويض املبدأ املنصوص عليه يف املادة          

ال ترتـب   " ومفاده أنـه     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٣٤
املعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة وال أية حقوق هلا دون 

؛ وتنشأ مسائل مماثلة فيما يتعلق بااللتزامات اليت        "موافقتها
واحد، بل وحىت، يف حاالت معينة، فيمـا     تقع على جانب    

وعليه، ال تصبح دولة    . يتعلق بقواعد القانون الدويل العام    
معينة مسؤولة مبقتضى أحكام هذا الفصل عن تصرف غري         
مشروع دولياً إذا ما قامت به تلك الدولـة، إال يف حالـة     

ثانياً، تقوم الدول مبجموعـة     . اإلكراه، وهي حالة قصوى   
. طة من خالل أجهزة ووكاالت متعـددة      واسعة من األنش  

                                                        
الطالع على شرح هلذا التمييز، انظر الفقـرات        ل )٢٦٨(

  .من التعليق العام) ٤(و) ٢ (- ) ١(
ــ )٢٦٩( ــصطلح ق ــذي  ا"responsabilité dérivée"ارن م ل

 British Claims in the Spanish Zone of Morocco استخدمه احملكّم هوبر يف
  .٦٤٨، ص )ه أعال٤٤احلاشية (

فعلى سبيل املثال، ينبغي لدولة ما تقدم معونة مالية أو غريها 
إىل دولة أخرى أال تطالَب بتحمل تبعة أن تقـوم الدولـة            
األخرى بتحويل املعونة ألغراض قد تكون غري مـشروعة         

وعليه، فمن الضروري إقامة صلة وثيقة بني تصرف        . دولياً
ة باملساعدة أو التوجيه أو اإلكراه من جهـة،         الدولة القائم 

وتصرف الدولة املرتكبة للفعل غري املشروع دولياً، من جهة 
ومن مث، فإن املواد املندرجة يف هذا الفصل تقتضي         . أخرى

من الدولة األوىل أن تكون مدركة للظروف احمليطة بالفعل         
ني املعين غري املشروع دولياً، وهي تقيم صلة سببية حمددة ب         

ذلك الفعل وتصرف الدولة القائمة باملساعدة أو التوجيه أو 
  ويتم ذلك دون املساس باملسألة العامـة املتعلقـة        . اإلكراه

يف األمور املتعلقــة مبـسؤوليـة      " النية غري املشروعة  "      ب
  .)٢٧٠(الدول، اليت تقف منها املواد موقف احلياد

البـاب  ومثة اعتبارات مماثلة ُتملي أن ُتستثىن من          )٩(
وأحد ". املسؤولية التبعية "من حاالت    الرابع حاالت معينة  

هذه االعتبارات هو التحريض على تصرف غري مشروع ال         
يعترب عادة سبباً كافياً لترتيب مسؤولية على الدولة احملرِّضة، 
إذا مل يرافقه تأييد حمدد أو إذا مل يكن منطوياً على توجيه أو 

غري أنه قـد توجـد      . )٢٧١(ضةرقابة من جانب الدولة احملرِّ    
لتزامات تعاهدية حمددة حتظـر التحـريض يف ظـروف          ا

ومثة اعتبار آخر يتعلق باملسألة املـشروحة يف        . )٢٧٢(معينة
الـشريك بعـد    "بعض نظم القانون الداخلي، هي مسألة       

فيبدو أنه ال يوجد التزام عام من جانب دول ثالثة          ". الفعل
ياً رمبا يكون قد    للتعاون على قمع تصرف غري مشروع دول      

وهنا أيضاً، فإن أمر    . عل من جانب دولة أخرى    فحدث بال 
حتديد أي التزام من هذا القبيل لقمع ذلك الـسلوك بعـد            

غري أن مثة . حدوثه هو من شأن االلتزامات التعاهدية احملددة
أوهلما أن املـساعدة الـيت      . شرطني هامني يف هذا الصدد    

ارتكاب الدولة األخرى   تقدمها الدولة إىل دولة أخرى بعد       
فعالً غري مشروع دولياً قد تكون يف بعض الظروف مبثابـة      

يف هذه احلاالت، حيتمل أن     . تبّني الدولة األوىل ذلك الفعل    
والـشرط  . ١١تنشأ مسؤولية عن ذلك الفعل عمالً باملادة       

                                                        
) ٣(، الفقرتـان    ٢نظر أعاله التعليق علـى املـادة        ا )٢٧٠(

  ).١٠(و
 الفرنسية املتعلق   -نظر بيان جلنة املفوضني األمريكية      ا )٢٧١(

 ,French Indemnity of 1831, in Moore, History and Digest, vol. Vبقضية 

p. 4447, at pp. 4473–4476 .   ًوانظـر أيـضاMilitary and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua)  ١٢٩، ص ) أعـاله ٣٦احلاشية ،
، ٣٨٩ والرأي املعارض الذي أبداه القاضـي شـويبل، ص   ،٢٥٥ الفقرة
  .٢٥٩الفقرة 

 من اتفاقية منع جرميـة      )ج(نظر، مثالً، املادة الثالثة     ا )٢٧٢(
 من االتفاقية الدولية للقـضاء      ٤واملعاقبة عليها؛ واملـادة     اإلبادة اجلماعية 

  .على مجيع أشكـال التمييز العنصري
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الثاين هو أنه تنشأ التزامات خاصة بالتعاون على وضع حد          
 حدوث خروقـات جـسيمة      حلالة غري مشروعة يف حال    

. امات مبوجب القواعد القطعية للقانون الدويل العام      زلاللت
ووفقاً للتعريف، تكون الدول يف هذه احلاالت قد اتفقـت          

وإزاء إخالل  . على عدم جواز التحلل من هذه االلتزامات      
. جسيم بالتزام من هذا القبيل، تنشأ التزامات معيَّنة بالتعاون

  .ه االلتزامات هذ٤١وتتناول املادة 

  تقدمي العون أو املساعدة الرتكاب  - ١٦ملادة ا
  غري مشروع دولياً فعل

تكون الدولة اليت تعاون أو تساعد دولة أخرى علـى            
ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه األخرية مـسؤولة    

  :عن ذلك دولياً إذا

فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف         )أ(  
   غري مشروع دولياً؛ واحمليطة بالفعل

كان هذا الفعل غري مشروع دولياً لو ارتكبته       )ب(  
  .تلك الدولة

  لتعليقا

 احلالة اليت تقدم فيها دولة معونة       ١٦تتناول املادة     )١(
أو مساعدة إىل دولة أخرى تيسرياً الرتكاب فعـل غـري           

وتنشأ هذه احلاالت   . مشروع دولياً من جانب هذه األخرية     
نة دولة أخرى على اولة طوعاً مبساعدة أو إععندما تقوم الد

إتيان سلوك خملٍ بااللتزامات الدولية للدولة الثانية، بقيامها        
مثالً، على ِعلم منها، بتقدمي تسهيل جـوهري أو متويـل           

ومن األمثلة األخرى على ذلك توفري . النشاط موضع البحث
السبل الالزمة إلغالق ممر مائي دويل، أو تسهيل اختطاف         

شخاص على أرض أجنبية، أو املـساعدة علـى إتـالف           أ
ويف كل حالة، تكـون     . ممتلكات تعود إىل رعايا بلد ثالث     

الدولة املسؤولة يف املقام األول هي الدولـة الفاعلـة، وال           
هلذا اسُتخدمت  . يكون للدولة املساِعدة سوى دور مساند     

 يف الفقرة االستهاللية للمادة" من جانب هذه األخرية"عبارة 
، اليت متيز بني حالة العون أو املساعدة وحالة املشاركني      ١٦

، ١٦ومبقتضى املـادة    . يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً     
ينبغي عدم اخللط بني ما تقدمه الدولة املساِعدة من عون أو  
. مساعدة من جهة ومسؤولية الدولة الفاعلة من جهة أخرى

 مسؤولة إال عندما ويف هذه احلالة، ال تكون الدولة املساِعدة
يكون سلوكها قد سبب الفعل غري املشروع دولياً أو أسهم         

وعليه، ففي احلاالت اليت يكون من الواضح فيهـا أن          . فيه
ذلك الفعل غري املشروع دولياً كان سيحدث يف أي حال،          
فإن نطاق مسؤولية الدولة املساِعدة ال يشمل التعويض عن         

  .الفعل نفسه

رية حمددة شىت حتظـر علـى       وتوجد قواعد جوه    )٢(
لدولة تقدمي املساعدة إىل دول أخرى الرتكاب أفعال غري         ا

مشروعة معينة أو تذهب حىت إىل أن تطلب من دول ثالثة           
وال تستند هذه األحكـام  . )٢٧٣(منع هذه األفعال أو قمعها  

إىل أي مبدأ من املبادئ العامـة للمسؤولية التبعيـة، كما         
تج نكهذا، ومن اخلطأ أن ُيـست     أهنا ال تنفـي وجود مبدأ      

أما بشأن أحكـام    . منها عدم وجود أي قاعـدة عامـة     
 من املادة الثانية من ميثاق األمـم        ٥معاهدات مثل الفقرة    

املتحدة، فإن هلذه األحكام، كما سبق القول، مربرات حمددة 
  . والغرض منها١٦تتجاوز كثرياً نطاق املادة 

ولية عن العون أو     من نطاق املسؤ   ١٦وحتد املادة     )٣(
أوهلا أن على جهاز الدولة املعـين       . ة بطرق ثالث  داملساع

املقدم للعون أو املساعدة أن يكون على دراية بـالظروف          
اليت جتعل سلوك الدولة املتلقية للمساعدة غـري مـشروع          
دولياً؛ وثاين هذه الطرق أن املعونة أو املساعدة جيب تقدميها 

وجيب أن تيسر ارتكابه فعالً؛     تيسرياً الرتكاب ذلك الفعل،     
والطريقة الثالثة هي أن الفعل املرتكب كان من شأنه، لـو       
كانت الدولة املقدمة للمساعدة قد ارتكبته هي نفسها، أن         

  .يكون غري مشروع
إن اشتراط أن تكون الدولة املقدمة للمساعدة على   )٤(

علم بالظروف اليت جتعل سلوك الدولة املتلقية للمساعدة غري 
وهـي تعلـم    "تجلى يف عبارة    يمشروع دولياً هو اشتراط     

والدولة اليت  ". بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً     
تقدم مساعدة أو معونة مادية أو مالية إىل دولة أخـرى ال            
تتحمل عـادة تبعـة استخدام مساعدهتا أو معونتها للقيام    

مــة  وإذا كانت الدولـة املقد    . بفعل غري مشروع دولياً   
للمساعـدة أو املعونة ال تعلم بالظروف اليت يعتزم فيهـا          
استخدام معونتها أو مساعدهتا من جانب الدولة األخرى،        

  .فهي ال تتحمل مسؤولية دولية
واالشتراط الثاين هو وجوب أن تكون املعونة أو          )٥(

املساعدة مقدمة تيسرياً الرتكاب الفعل غري املشروع، وأن        
 مقتصراً  ١٦ ةا االشتراط جيعل تطبيق املاد    وهذ. تيسِّره فعالً 

على احلاالت اليت تكون فيها املعونة أو املساعدة املقدمـة          
وال . متصلة اتصاالً واضحاً بالسلوك الالحق غري املشروع      

تكون الدولة مسؤولة عما يقدم من معونـة أو مـساعدة           
 ما مل يكن جهاز الدولة املعـين يعتـزم،    ١٦مبقتضى املادة   

                                                        
عالن مبادئ القانون الدويل    إنظر مثالً املبدأ األول من      ا )٢٧٣(

قرار  (املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة
، ١٩٧٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د (٢٦٢٥اجلمعية العامة   

 )٢٩-د(٣٣١٤قرار اجلمعية العامة    (ف العدوان    من تعري  )و(٣؛ واملادة   )املرفق
  ). ، املرفق١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 
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ملعونة أو املساعدة املقدمة، تيسري حدوث الفعل غري بواسطة ا
املشروع وما مل يكن السلوك غري املشروع دولياً قد ارتكب 

وال . فعالً من جانب الدولة املتلقية للمعونة أو املـساعدة        
يوجد اشتراط بأن املعونة أو املساعدة كان ينبغي أن تكون          

، بل يكفي جوهرية من أجل إتيان الفعل غري املشروع دولياً
  .أن تكون قد أسهمت إسهاماً ذا شأن يف ذلك الفعل

 علـى   ١٦أما الشرط الثالث فيقصر أحكام املادة         )٦(
املعونة أو املساعدة على اإلخالل بااللتزامات اليت تقع على         

فال جيوز للدولة املُعينة أو     . الدولة املُعينة أو املساِعدة ذاهتا    
 على اإلخالل بـالتزام     املساِعدة أن تتعمد محل دولة أخرى     

 الدولتني كلتيهما؛ وال جيوز لدولة ما أن تقـوم          ىيقع عل 
ومن . بواسطة دولة أخرى مبا ال جيوز هلا القيام به بنفسها         

جهة أخرى، ال يقع على دولة ما التزامات لدولة أخرى جتاه 
وهذا املبدأ األساسي يتجسد أيضاً يف املـادتني        . دول ثالثة 

وباملقابل، فللدولة  . ١٩٦٩يينا لعام    من اتفاقية ف   ٣٥ و ٣٤
احلرية يف التصرف لنفسها على حنو ال يتفق مع التزامـات           

وأية مسألة تتعلق باملسؤولية يف . دولة أخرى جتاه دول ثالثة
هذه احلاالت تكون من شأن الدولة اليت تقدَّم إليها املساعدة 

ومن مث، فمن الـشروط الـضرورية     . جتاه الدولة املضرورة  
ولية دولة مساِعدة أن يكون من شأن السلوك املعين، إذا ملسؤ

ما كان منسوباً إىل الدولة املساِعدة، أن يـشكّل إخـالالً           
  .بالتزاماهتا الدولية

إن ممارسات الدول تدعم إسناد املسؤولية الدولية         )٧(
إىل دولة تشارك عمداً يف السلوك غري املشروع دولياً لدولة          

ة أو مساعدة، يف ظروف ميكن      أخرى من خالل تقدمي معون    
ها االحتجاج بالتساوي لدى الدولة املساعدة بـااللتزام        يف

 مثالً، احتجت إيران على     ١٩٨٤ففي عام   . الذي أُِخل به  
قيام اململكة املتحدة بتقدمي معونة مالية وعسكرية إىل العراق 
ادُّعي أهنا مشلت أسلحة كيميائية استخدمت يف هجمـات         

 بدعوى أن تلك املساعدة كانت تيسِّر       ضد اجليش اإليراين،  
ونفت احلكومة الربيطانية   . )٢٧٤(قيام العراق بأفعال عدائية   

ادعاء أن لديها أسلحة كيميائيـة وأهنـا زودت العـراق           
، ظهر ادعاء مماثل بأن السودان قد ١٩٩٨ويف عام . )٢٧٥(هبا

ساعد العراق على صنع أسلحة كيميائية بإتاحتـه اجملـال          
ية يف  نعراقيني الستخدام منشآت سـودا    ألخصائيني فنيني   

ونفى ممثل العـراق لـدى      . عمليات إلنتاج غاز األعصاب   
  .)٢٧٦(األمم املتحدة ذلك االدعاء

وقد ختل أيضاً الدولة املـساِعدة بـااللتزام بعـدم            )٨(
استخدام القوة بأن تسمح لدولة أخرى باستخدام أراضـيها         

                                                        
)٢٧٤( The New York Times, 6 March 1984, p. A1.  
)٢٧٥( Ibid., 5 March 1984, p. A3.  
)٢٧٦( Ibid., 26 August 1998, p. A8.  

لى ذلك بيان ومن األمثلة ع. لشن هجوم مسلح على دولة ثالثة
هورية أملانيا االحتادية رداً على ادعاء بـأن  أدلت به حكومة مج  

أملانيا قد شاركت يف هجوم مـسلح بـسماحها لطـائرات           
عسكرية تابعة للواليات املتحدة باستخدام مطارات يف أراضيها 

وعلى الرغم من نفي    . بصدد تدخل الواليات املتحدة يف لبنان     
ن التدابري اليت اختذهتا الواليات املتحدة مجهورية أملانيا االحتادية أ

واململكة املتحدة يف الشرق األدىن تشكل تدخالً، فيبدو مـع          
ذلك أهنا قبلت أن وضع دولة ما أراضيها حتت تصرف دولـة           
أخرى تيسرياً الرتكاب تلك الدولة األخرى استخداماً غـري         

. )٢٧٧(مشروع للقوة هو يف حد ذاته فعل غري مشروع دوليـاً          
دينة طرابلس الغرب   ممثال آخر ناشئ عن حادثة قصف       ومثة  

فقد اهتمت ليبيـا اململكـة      . ١٩٨٦أبريل  /بالقنابل يف نيسان  
املتحدة باملسؤولية عن تلك احلادثة، استناداً إىل أن اململكـة          
املتحدة قد مسحت باستخدام العديد مـن قواعـدها اجلويـة       

هـداف  النطالق طائرات مقاتلة أمريكية منها للهجوم على أ       
تعـد مـسؤولة    "ن اململكة املتحدة    أوأكدت ليبيا   . )٢٧٨(ليبية
. )٢٧٩(فيها" إسهامها مباشرة "للغارة و " مساندهتا"عن  " جزئياً

ونفت اململكة املتحدة مسؤوليتها على أساس أن الغارة الـيت          
شنتها الواليات املتحدة كانـت مشروعة بوصفها فعالً مـن         

اإلرهابية الليبية علـى    أفعال الدفاع عن النفس إزاء اهلجمات       
ومت نقض قرار مقترح جمللس األمن فيما       . )٢٨٠(أمريكية أهداف

يتعلق بذلك اهلجوم، إال أن اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة           
بوصـفه يـشكل    " اهلجوم العـسكري  "أصدرت قراراً يدين    

، وطلبـت إىل    "انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل     "
الت ي عن تقدمي أي مساعدات أو تـسه       أن متتنع "مجيع الدول   

  .)٢٨١("الرتكاب أعمال العدوان ضد اجلماهريية العربية الليبية
إن االلتزام بعدم تقدمي عون أو مـساعدة تيـسرياً            )٩(

الرتكاب دولة أخرى فعالً غري مشروع دولياً هو التـزام ال           
فعلى سبيل  . يقتصر على احلظر املفروض على استخدام القوة      

ما ساعدت دولـة     تتحمل دولة ما املسؤولية إذا    املثال، قد   
أخرى على التحايل على جزاءات مفروضة من قبل جملـس          

                                                        
ص مـذكرة احلكومـة االحتاديـة،       نالطالع على   ل )٢٧٧(

 ,Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrechtانظر

vol. 20 (August 1960), pp. 663–664.  
 United States of America, Department of Stateنظرا )٢٧٨(

Bulletin, No. 2111 (June 1986), p. 8.  
ري، املكتب الشعيب   ينظر بيان السفري السيد حامد ُحد     ا )٢٧٩(

  .The Times, 16 April 1986, p. 6اللييب، باريس، 
 House ofيان السيدة مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء،ب )٢٨٠(

Commons Debates, 6th series, vol. 95, col. 727 (15 April 1986), 

reprinted in BYBIL, 1986, vol. 57, pp.637- 638.  
 تـشرين   ٢٠املؤرخ   ٤١/٣٨نظر قرار اجلمعية العامة     ا )٢٨١(

  .٣ و١، الفقرتني ١٩٨٦نوفمرب /الثاين
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و إذا ما قدمت معونة مادية إىل دولة تـستخدم           أ )٢٨٢(األمن
ويف هـذا   . تلك املعونة الرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان     

الصدد، طلبت اجلمعية العامة إىل الدول األعضاء يف عدد من          
ها مـن أشـكال     االمتناع عن توريد أسلحة وغري    احلاالت  

املساعدة العسكرية إىل بلدان يتبني أهنا ترتكب انتـهاكات         
وعندما يكـون االدعـاء أن      . )٢٨٣(جسيمة حلقوق اإلنسان  

املساعدة املقدمة من دولة ما قد يسرت لدولة أخرى ارتكاب 
جتاوزات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، فيجب دراسة الظروف        

نية للبت فيمـا إذا     أكل حالة من احلاالت دراسة مت     املعينة ل 
كانت الدولة املقدمة للعون، بتقدميها ذلك العون، مدركـة         

  .الرتكاب السلوك غري املشروع دولياً وتنوي تيسري ارتكابه
، تكون الدولة املساِعدة مسؤولة   ١٦ووفقاً للمادة     )١٠(

عن فعلها املتمثل يف تعمدها مساعدة دولة أخـرى علـى           
وال تكون الدولة   . لدولتنياخالل بالتزام دويل يقع على      اإل

املساِعدة، بتقدميها املساعدة، مسؤولة عن فعل الدولة املتلقية 
ويف بعض احلاالت، قد يكون ذلك متييزاً دون        . للمساعدة

فعندما تكون املساعدة عنصراً ضرورياً من عناصـر        : فرق
لفعـل أن   الفعل غري املشروع ومل يكن من املمكن لذلك ا        

ا، فيمكن أن ُينسب ما يلحقه ذلك يكون قد حدث يف غياهب
الفعل من ضرر إىل الدولة املقدمة للمساعدة والدولة املرتكبة 

غري أنه، يف حاالت أخرى، قـد يكـون         . )٢٨٤(للفعل معاً 
فقد ال تكون املساعدة سوى عامل تبعي       : الفرق هاماً جداً  

ـ أيف ارتكاب الفعل الرئيسي، وقد ال تكـون          همت إال  س
.  املتكبد، إن هي أسهمت فيه أصالً ربدرجة ضئيلة يف الضر   

إن مساعدة دولة ما دولة أخرى على ارتكاب فعـل غـري     
مشروع دولياً ينبغي أال تستوجب بالضرورة إرغام األوىل        
على تعويض الضحية عن كل ما يترتب على الفعـل مـن         
نتائج، بل فقط عن النتائج اليت تكون، وفقـاً للمبـادئ            

  .ملذكورة يف الباب الثاين من املواد، نامجة عن سلوكها هيا
 مسألة مقبولية اإلجـراءات     ١٦وال تتناول املادة      )١١(

القضائية الرامية إىل حتديد مسؤولية الدولة املقدمة للمعونة        
أو املساعدة يف غياب الدولة املتلقية هلا أو دون موافقة تلك         

ة مـراراً أهنـا ال      وقد أكدت حمكمة العدل الدولي    . الدولة
بت يف املسؤولية الدولية الواقعة على دولة ما        تتستطيع أن   

تـصدر، كـشرط    "إذا كان عليها، لكي تفعل ذلك، أن        

                                                        
 .Report by President Clinton, AJIL, volثالً،نظر، ما )٢٨٢(

91, No. 4 (October 1997), p. 709.  
قرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقرير اللجنـة       ت )٢٨٣(

  ،(A/37/745)الثالثة التابعة للجمعية العامة، مشروع القرار السابع عـشر          
  .٥٥ص 

الطالع على مسألة املسؤولية املتالزمة لعدة دول عن        ل )٢٨٤(
  . والتعليق عليها٤٧ ذاته، انظر املادة الضرر

لوك دولة أخرى،    س )٢٨٥("أساسي، حكماً بشأن مشروعية   
وهذا ما يعرف مببدأ    . يف غياب تلك الدولة ودون موافقتها     

هذا املبدأ على   ومن املرجَّح أن ينطبق     . )٢٨٦(لنقود الذهبية ا
، إذ إن من جوهر مسؤولية      ١٦رجة يف املادة    داحلاالت املن 

الدولة اليت تقدم املعونة أو املساعدة أن تكون الدولة املتلقية 
للمعونة أو املساعدة قد ارتكبت، هي نفسها، فعـالً غـري    

ويتوقف عدم مشروعية املعونة أو املساعدة      . مشروع دولياً 
 على مجلة أمور منها عدم مشروعية املقدمة من الدولة األوىل

وقد يطرح ذلك، يف بعض احلاالت،      . سلوك الدولة الثانية  
صعوبات عملية يف حتديد مسؤولية الدولة املقدمة للمعونة أو 

ويتعلق مبـدأ   . ١٦املساعدة، إال أنه ال يبطل غرض املادة        
مبقبولية االدعاءات يف اإلجراءات القـضائية       لنقود الذهبية ا

وعـالوة علـى    . ذاهتا ، ال مبسائل املسؤولية يف حد     الدولية
ذلك، فإن ذلك املبدأ ال يشمل مجيع احلاالت قاطبةً، وقد ال 

حائالً دون اإلجراءات القضائية     لنقود الذهبية ايكون مبدأ   
ويف أي حال، فإن ما قُـّدم إىل        . يف كل حالة من احلاالت    

دولة أخرى من مساعدة غري مـشروعة قـد أفـضى إىل            
ومـن حـق    . حيانألاجات دبلوماسية يف كثري من ا     احتج

الدول أن تؤكد االشتراك يف سلوك غري مـشروع لدولـة           
أخرى، حىت وإن مل يكن للمحاكم الدوليـة االختـصاص          

  .للفصل يف التهمة، إطالقاً أو يف غياب الدولة األخرى

   التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب فعل - ١٧ملادة ا
  غري مشروع دولياً

 أخرى ومبمارسـة    ة الدولة اليت تقوم بتوجيه دول     تكون  
السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه           

  :األخرية مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا
فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف         )أ(  

  احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛ و

لو ارتكبته كان هذا الفعل غري مشروع دولياً       )ب(  
  .تلك الدولة

  يقللتعا
 حالـة ثانيـة مـن حـاالت      ١٧تتناول املادة     )١(

عية، هي ممارسة الدولة التوجيه والـسيطرة         املسؤوليـة التََّب
. الرتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب دولة أخـرى

، ال تقع على الدولة اليت تقدم عوناً أو ١٦فبموجـب املادة 
                                                        

)٢٨٥( East Timor)  ١٠٥، ص ) أعـاله ٥٤انظر احلاشية ،
  .٣٥الفقرة 

)٢٨٦( Monetary Gold Removed from Rome in 1943, 

Judgment, I.C.J. Reports 1954, p. 19, at p. 32; Certain Phosphate 

Lands in Nauru, Preliminary Objections (see footnote 230 above), p. 

261, para. 55.  
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 ةفعل غري مشروع دولياً مـسؤولي     مساعدة هبدف ارتكاب    
وعلى حنـو   . دولية إال بقدر ما تقدمه من عون أو مساعدة        

مغاير لذلك، فإن الدولة اليت تقوم بتوجيه دولـة أخـرى           
وممارسة السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً         
تكون مسؤولة عن الفعل نفسه، حيث إهنا قامت مبمارسة         

  .اب الفعل بكاملهالسيطرة والتوجيه يف ارتك
ض األمثلة على املسؤولية الدولية النامجة عن عومثة ب  )٢(

ممارسة التوجيه والسيطرة الرتكاب فعل غري مشروع مـن         
جانب دولة أخرى اليت باتت أمثلة ذات مغزى تارخيي إىل          

أو " الـسيادة "فعالقات التبعية الدولية من قبيل      . حد كبري 
ولة املهيمنة بوصـفها    قد استوجبت معاملة الد   " الوصاية"

مسؤولة دولياً عن سلوك كان يعزى سـابقاً إىل الدولـة           
قوق رعايا الواليات املتحدة األمريكية   حففي قضية   . التابعة

 أقامت فرنسا دعوى مبقتضى أحكام البند       ،)٢٨٧(يف املغرب 
االختياري بشأن منازعة تتعلق حبقوق رعايـا الواليـات         

واعترضـت  . الفرنسيةاملتحدة يف املغرب يف ظل الوصاية       
ملتحدة بأن ما قد يصدر يف هناية األمر من حكم          االواليات  

بصدد هذه القضية رمبا ال يعترب ملزماً للمغرب، الذي ليس          
وأكدت فرنسا أهنا تتصرف بامسها هـي       . طرفاً يف الدعوى  

وكذلك بوصفها الدولة القائمة بالوصاية علـى املغـرب،         
 كان ملزمـاً لفرنـسا     وكانت نتيجة ذلك أن قرار احملكمة     

 ومت الفصل يف القضية على هذا       ،)٢٨٨(واملغرب على السواء  
وكان قرار احملكمة يتعلق مبا طرحه التطبيق       . )٢٨٩(األساس

وما طرحه االدعاء املضاد من جانب الواليات املتحدة من         
  .مسائل تتعلق مبسؤولية فرنسا فيما يتصل بسلوك املغرب

القات الدوليـة   ومع ما حدث من تطورات يف الع        )٣(
ال سيما عملية إهناء االستعمار، فقـد مت         ،١٩٤٥منذ عام   

وال تنطوي هذه الصالت على     . إهناء عالقات التبعية القدمية   
أي حق قانوين يف التوجيه أو السيطرة من جانب الدولـة           

ففي حاالت التمثيل، يظل الكيان موضع      . القائمة بالتمثيل 
ولية اخلاصة به، وإن كان     التمثيل مسؤوالً عن التزاماته الد    

. جيوز توجيه املراسالت الدبلوماسية من خالل دولة أخرى       
ويف هذه احلاالت، ال تقع أية مـسؤولية عـن مـضمون            
املراسالت على الدولة القائمة بالتمثيل جملرد كوهنا القناة اليت 

وال يتعـارض ذلـك مـع    . متر تلك املراسالت من خالهلا    

                                                        
)٢٨٧( Rights of Nationals of the United States of America 

in Morocco)    ١٧٦    ، ص  )      أعاله   ١٠٨            انظر احلاشية   .   
)٢٨٨( Ibid., I.C.J. Pleadings, vol. I, p. 235; and vol. II, pp. 

املرجـع  : ه، سحبت الواليات املتحدة اعتراضـها األويل      يعلو ؛433–431
  .٤٣٤، ص نفسه

 Rights of Nationals of the United States ofنظـر ا )٢٨٩(

America in Morocco ) ١٧٩، ص ) أعاله١٠٨انظر احلاشية.  

ت الربيطانيـة مـن املنطقـة      ملطالبااالتحكيم بشأن قضية    
 حيـث أكـد ذلـك التحكـيم أن        ،سبانية من املغرب  إلا
ناشئة عن أن الدولة    ... مسؤولية الدولة القائمة باحلماية     "

ملـشمول  االقائمة باحلماية هي وحدها اليت متثل اإلقلـيم         
 وأن الدولـة القائمـة      ،)٢٩٠("باحلماية يف عالقاته الدولية   

. )٢٩١("لدولة املشمولة باحلماية  بدالً من ا  "باحلماية مساءلة   
وكان اهلاجس الرئيسي يف التحكيم هو ضمان أنه، يف حالة        
احملمية اليت تضع حداً للعالقات الدولية املباشـرة للدولـة          
املوضوعة حتت احلماية، فإن املسؤولية الدولية عما ترتكبه        
  الدولة املوضوعة حتت الوصاية من أفعال غـري مـشروعة         

وك غري  لضر بدول ثالثة متضررة من الس     ال تلغى على حنو ي    
أما قبول الدولة القائمة باحلماية االلتـزام بـأن         . املشروع

تكون هي املساءلة بدالً من الدولة املوضوعة حتت احلماية         
ومربر . )٢٩٢(فكان يعترب وسيلة مناسبة لتجنب ذلك اخلطر      

يف حد ذاهتا، " التمثيل"هذا القبول مل يكن قائماً على عالقة 
كانت تسيطر متاماً من     لى أن الدولة القائمة باحلماية    بل ع 

فهي مل تكـن    . الناحية العملية على الدولة موضع احلماية     
  .تتصرف بوصفها جمرد قناة اتصال

ومثة أشكال أخرى مـن عالقات التبعية، من قبيل   )٤(
، اليت ال ١٧األقاليم التابعة، تندرج كلياً خارج نطاق املادة 

ويف  .ة الدولـة عـن سلـوك دولة أخرىتعىن إال مبسؤولي
معظم عالقات التبعية اليت تقوم بني إقليم وآخر، ال يكون          
اإلقليم التابع دولة، حىت ولو كان يتمتع بقدر من الشخصية 

وحىت يف احلاالت اليت تدخل فيها وحـدة مــن     . الدولية
الوحدات املكونة للدولة االحتادية يف معاهدات أو غريها من 

ت القانونية الدولية اليت حيق هلا الـدخول فيهــا          العالقا
بنفسها، ال بتفويض من الدولة االحتادية، فـإن الوحـدة          

. املكونة لالحتاد ليست دولة يف حد ذاهتا يف القانون الدويل         
وفيمـا يتعلق مبسؤولية الدول، فإن وضع الدولة االحتادية ال 

وتنطبـق املبـادئ    . خيتلف يف شيء عن أي دول أخـرى       
 مـن مـشاريع     ٩ إىل   ٤عاديـة احملـددة فـي املـواد     ال

املواد، فتكون الدولة االحتادية مسؤولة دولياً عن سـلوك         
الوحدات املكونة هلا حىت ولو كان ذلك الـسلوك خيـضع    

  .)٢٩٣(لرقابتها احمللية مبوجب الدستور االحتادي
ومع ذلك، مثة حاالت، أو ميكن تصور حـاالت،           )٥(

حية توجيه أنشطة دولة أخـرى أو       متارس فيها الدولة صال   

                                                        
)٢٩٠( British Claims in the Spanish Zone of Morocco 

  .٦٤٩، ص ) أعاله٤٤انظر احلاشية (
  .٦٤٨، ص املرجع نفسه )٢٩١(
  .املرجع نفسه )٢٩٢(
 LaGrand, Provisionalنظر، على سبيـل املثــال، ا )٢٩٣(

Measures)    أعاله  ٩١       احلاشية      .(     
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حكم بتلك األنشطة، سواء عن طريق معاهدة أو نتيجة         تال
فمثالً، أثناء احتالل   . الحتالل عسكري أو ألي سبب آخر     

أملانيا إليطاليا بالقوة يف احلرب العاملية الثانية، كـان مـن           
املسلم به عموماً أن الشرطة اإليطالية يف روما كانت تعمل          

وعليه، فإن احتجاج الكرسي    . ة االحتالل حتت سيطرة دول  
الرسويل على ما ارتكبته الشرطة اإليطالية من أفعال غـري          
مشروعة بدخوهلا عنوة كاتدرائيـة القـديس بـولس يف          

 قـد أكـد مـسؤولية الـسلطات         ١٩٤٤فربايـر   /شباط
ويف مثل هذه احلاالت، تكون دولة االحتالل       . )٢٩٤(األملانية

 االحتالل اليت تقوم الدولة     مسؤولة عن أفعال الدولة موضع    
  . بتوجيهها والسيطرة عليهااألوىل

 على احلاالت اليت تقوم فيهـا       ١٧وتقتصر املادة     )٦(
فعالً دولة مهيمنة بتوجيه سلوك خمل بالتزام دويل للدولـة          

وما برحت احملاكم   . التابعة أو بالسيطرة على ذلك السلوك     
هيمنة جملرد أن   الدولية ترفض إلقاء املسؤولية على الدولة امل      

ن خمولة صالحية التـدخل يف مـسائل        وتلك الدولة قد تك   
اإلدارة الداخلية للدولة التابعة، إذا مل تكن الدولة املهيمنة         

ففي قـضية   . متارس تلك الصالحية يف تلك احلالة بالذات      
 مثالً، قضت هيئة التحكيم بأن سـلطة بريطانيـا          ،راونب

ى مجهوريـة جنـوب   العظمى، بصفتها الدولة املسيطرة عل   
أقل بكثري مـن احلـد الـالزم        "وير،  بأفريقيا قبل حرب ال   

مث . )٢٩٥("العتبارها مسؤولة عن الضرر الذي تكبده براون      
أنكرت اهليئة أن تكون لربيطانيا العظمى سلطة يف التدخل         
يف مسائل اإلدارة الداخلية، ومضت قائلة إنه ليس هناك من  

هلا أن تعهدت بالتدخل على أن بريطانيا العظمى سبق "دليل 
مل "وبناء عليه، فإن عالقة املتبوعية      . )٢٩٦("وعلى هذا النح  

جتعل بريطانيا العظمى مسؤولة عـن األفعـال موضـوع          
ضت جلنـة   قرثة الدوق دي غيز     وويف قضية   . )٢٩٧("التظلم

 اإليطالية بأن إيطاليا مسؤولة عن عملية       - التوفيق الفرنسية   
ا يف صقلية يف وقت كانت فيه االستيالء اليت قامت هبا إيطالي

غري أهنا مل تنب قرارها على عدم وجود . الل احللفاءتحتت اح
سلطة لدى احللفاء ختوهلم حق االستيالء على املمتلكات أو         

بل إن األغلبية أشارت إىل أنه      . منع إيطاليا من القيام بذلك    
تدخل من جانب قائـد قـوات       "يف الواقع مل يكن مثة أي       

 سـلطة للحلفـاء الستـصدار مراسـيم         االحتالل أو أي  

                                                        
 R. Ago, "L’occupazione bellica di Roma e ilنظـر ا )٢٩٤(

Trattato lateranense", Comunicazioni e Studi (Milan, Giuffrè, 1945), 

vol. II, pp. 167–168.  
)٢٩٥( Robert E. Brown (United States) v. Great Britain, 

UNRIAA, vol. VI (Sales No. 1955.V.3), p. 120, at p. 130 (1923).  
  .١٣١، ص املرجع نفسه )٢٩٦(
  .املرجع نفسه )٢٩٧(

إن جمرد احتمال أن تكون الدولة خمولـة        . )٢٩٨("االستيالء
صالحية توجيه دولة ما يف ميدان معني أو السيطرة عليها فيه 
ال يعد أساساً كافياً ألن تنسب إليها أية أفعال غري مشروعة 

  .)٢٩٩(تقوم هبا الدولة الثانية يف ذلك امليدان
 ١٧يف نـص املـادة      " ة السيطرة ممارس"إن عبارة     )٧(

   حاالت اهليمنة على ارتكاب سلوك غري مشروع        ايقصد هب 
ال جمرد اإلشراف عليه، ناهيك عن جمرد التـأثري فيـه أو            

ال تشمل جمـرد    " توجيه"وكذلك، فإن عبارة    . االهتمام به 
التحريض أو اإلحياء، بل تتضمن أيضاً التوجيه الفعلي العملي 

ة املهيمنة من توجيه التـصرف غـري        وال بد للدول  . الطابع
وقد . املشروع والرقابة عليه كي تلقى عليها املسؤولية عنه       

، الـشائع يف    "التوجيه وممارسة السيطرة  "أثار اختيار تعبري    
اإلنكليزية، بعض املشاكل يف اللغات األخـرى، وخاصـة         

، الذي قد يعين ضمنياً، كما      "التوجيه"بسبب غموض تعبري    
رنسية، السلطة الكاملة، بينما ال يفيد التعبري هي احلال يف الف

  .هذا املعىن يف اإلنكليزية
ومثة شرطان إضافيان مرتبطان باملسؤولية مبوجب        )٨(

أوهلما أن الدولة املهيمنة ال تكون مسؤولة إال إذا . ١٧املادة 
كانت على علم بالظروف اليت جتعل سلوك الدولة التابعـة          

و أنه يتعني إثبات أن الفعل      والشرط الثاين ه  . غري مشروع 
 سيعترب غري مشروع لو كانت قد ارتكبته الدولة ناملنجز كا

وهلذا الشرط داللته يف    . ذاهتا القائمة بتوجيهه والرقابة عليه    
سياق االلتزامات الثنائية، اليت ال ميكن مقاضـاة الدولـة          

ويف حاالت االلتزامات املتعددة    . املوجِّهة على اإلخالل هبا   
ف، وخاصة االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل، يكـون        األطرا

واملبدأ اجلوهري هو أنه . هذا الشرط أقل أمهية إىل حد كبري
ال جيوز للدولة أن تفعل من خالل دولة أخرى ما ال جيوز هلا 

  .أن تفعله بنفسها
أما فيما يتعلق مبسؤولية الدولة موضع التوجيـه          )٩(

بالقيام بفعل غري مـشروع     والرقابة، فإن جمرد اإليعاز إليها      
عذراً مبقتضى أحكام الفصل اخلامس مـن        دولياً ال يشكل  

                                                        
)٢٩٨( Heirs of the Duc de Guise )   ١١٥انظـر احلاشـية 

 .Drozd and Janousek vوانظـر أيضـاً، فـي سـياق آخـر،   ).أعاله

France and Spain)  وانظر كذلك).  أعاله١٣٥احلاشيةIribarne Pérez v. 

France, Eur. Court H.R., Series A, No. 325–C, pp. 62–63, paras. 29–31 

(1995).  
مبا تكون تبعية دولة ما لدولة أخرى أمـراً ذا صـلة            ر )٢٩٩(

باملوضوع من حيث عبء اإلثبات، إذ إن جمرد وجود جهاز رمسي تـابع             
. للدولة هو أمر ال ينفي إمكانية ممارسة السيطرة فعالً من ِقَبل دولة احتالل            

 Restitution of Household Effects Belonging to Jews Deported fromقارن 

Hungary (Germany), Kammergericht of Berlin, ILR, vol. 44, p. 301, at 

pp. 340–342 (1965).  
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وإذا كان السلوك موضع البحث ينطوي على       . الباب األول 
إخالل بالتزاماهتا الدولية، فيتعني عليها أن ترفض االمتثال        

وال جييز القانون الدويل للدول أن تتـذرع        . لذلك اإليعاز 
 إال أن هذا ال يعين عدم جواز انتفاء ".األوامر العليا"بدعوى 

صفة عدم املشروعية عن السلوك غري املشروع لدولة خاضعة 
للسيطرة والتوجيه مبقتضى أحكام الفصل اخلامس، لكـن        
ذلك ال جيوز إال إذا استطاعت تلك الدولـة أن تتـذرَّع            

ويف . بظرف ينفي صفة عدم املشروعية، كالقوة القاهرة مثالً
جب على الدولة املضرورة أن تتوجـه إىل        هذه احلالة، يتو  

إال أنه، كما هي احلـال بـني     . الدولة املوجِّهة دون غريها   
الدول، فإن احلاالت احلقيقية اليت تنطوي على قوة قاهرة أو 

وعلى نقيض ذلك، ال جيوز . على قسر هي حاالت استثنائية
للدولة املوجِّهة أن تتذرع بأن الدولة موضع التوجيه كانت         

كاً راغباً، بل وحىت متحمـساً، يف التـصرف غـري           مشار
املشروع دولياً، يف حال ما إذا كانت الشروط احملـددة يف           

  . مستوفاة حقا١٧ًاملادة 

   إكراه دولة أخرى - ١٨ملادة ا

تكون الدولة اليت ُتكره دولة أخرى على ارتكاب فعل           
  :مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا

 اإلكراه، أن يكون    كان من شأن الفعل، لوال      )أ(  
صادراً عن الدولة اليت مـورس عليهـا         فعالً غري مشروع دولياً   

  اإلكراه؛ و
كانت الدولة اليت متارس اإلكراه تفعل ذلك         )ب(  

  .وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل

  لتعليقا

احلالة الثالثة من حاالت املسؤولية التبعية اليت يتناوهلا   )١(
وتعىن املادة . ه الدولة دولة أخرىالفصل الرابع هي حالة إكرا

لة حمددة هي اإلكراه الذي مياَرس عمداً بغية محل         ك مبش ١٨
ويف هـذه  . دولة ما على اإلخالل بالتزامها جتاه دولة ثالثـة       

احلاالت، ال تكون مسؤولية الدولة اليت متارس اإلكراه جتـاه          
ك الدولة الثالثة نامجة عن ممارستها هلذا اإلكراه، بل عن السلو

غري املشروع الناجم عن فعل الدولة الـيت مـورس عليهـا            
فاملسؤولية عن اإلكراه نفسه هي مسؤولية الدولـة        . اإلكراه

اليت متارس اإلكراه جتاه الدولة اليت مورس عليها اإلكـراه،          
 هي مسؤولية الدولة الـيت      ١٨بينما املسؤولية مبوجب املادة     

 عليها اإلكراه،   متارس اإلكراه جتاه ضحية الدولة اليت مورس      
  .ال سيما دولة ثالثة تتضرر نتيجة لذلك

 يتصف بنفس الطـابع     ١٨واإلكراه لغرض املادة      )٢(
. ٢٣األساسي الذي تتصف به القوة القاهرة مبوجب املادة         

والشرط الالزم لتحقق اإلكراه، والذي ال يكفي أي شيء         

يقل عنه، هو أن ُيفرض على الدولة سلوك ال يترك هلا من            
. ارس اإلكراه فعلي سوى االمتثال لرغبات الدولة اليت متخيار

فال يكفي جعل االمتثال لاللتزام أمراً أكثر صعوبة أو كلفة،          
أو أن تتم مساعدة الدولة الفاعلة أو أن يـتم توجيههـا يف             

وعالوة علـى  . فهذه املسائل تتناوهلا املواد السابقة    : سلوكها
كراه أن متارسه على ذلك، يتوجب على الدولة اليت متارس اإل    
وال يكفي أن تقتصر . ارتكاب الفعل غري املشروع دولياً بعينه

عواقب الفعل الذي مت نتيجة اإلكراه على تصعيب الوفـاء          
  .بااللتزام على الدولة اليت مورس عليها اإلكراه

 معرَّف تعريفـاً    ١٨ومع أن اإلكراه لغرض املادة        )٣(
ومن . )٣٠٠( املشروع ضيقاً، فهو ال يقتصر على اإلكراه غري      

ظم حاالت اإلكراه الـيت تـستويف       عالناحية العملية، فإن م   
شروط املادة تكون غري مشروعة، مثالً ألهنا تنطوي علـى          
هتديد باستخدام القوة أو على استخدامها فعالً، مبا يتناىف مع 
أحكام ميثاق األمم املتحدة، أو ألهنا تنطوي على تـدخل،          

وهكذا احلالـة   . لة أخرى أي تدخل قسري، يف شؤون دو     
أيضاً فيما يتعلق بالتدابري املضادة، فقد يكون هلـا طـابع           

، فإن وظيفتها   ٤٩قسري، ولكن على حنو ما توضحه املادة        
هي محل دولة أتت فعالً غري مشروع على االمتثال اللتزامي 
الكف واجلرب لصاحل الدولة اليت تتخذ تـدابري مـضادة، ال           

خالل بالتزاماهتـا جتـاه دولـة       إكراه تلك الدولة على اإل    
ن اإلكراه قد يتخـذ أشـكاالً أخـرى،         أغري  . )٣٠١(ثالثة

كالضغط االقتصادي الشديد، شريطة أن يكون على حنـو         
حيرم الدولة اليت تتعرض لإلكراه من أية إمكانية لالمتثـال          

  .لاللتزام الذي أُخل به

إن جعل اإلكراه معادالً للقوة القاهرة يعين أنه، يف     )٤(
سؤولية م، تنتفي   ١٨ظم احلاالت اليت تسري عليها املادة       مع

. الدولة اليت تتعرض لإلكراه جتاه الدولة الثالثة املتـضررة        
 )أ(الواردة يف الفقرة    " لوال اإلكراه "ويتجلى ذلك يف عبارة     

واإلكراه الذي يعد مبثابة قوة قاهرة قد يكون . ١٨من املادة 
ية عن فعل ما جتاه     هو السبب يف انتفاء صفة عدم املشروع      

ولذلك، فـإن الفعـل لـيس      . الدولة اليت تتعرض لإلكراه   
موصوفاً بأنه فعل غري مشروع دولياً يف ديباجة املادة، على          

، حيث ال توجد ظروف ١٧ و١٦غرار ما جيري يف املادتني 
مماثلة تنفي صفة عدم املشروعية عن فعل تأتيه الدولة الـيت          

ولكـن ال  . لسيطرة عليهاتلقت املساعدة أو اليت مورست ا     
يوجد ما يستدعي انتفاء صفة عدم مشروعية ذلك الفعـل          

بل على العكس من ذلك، . جتاه الدولة اليت مارست اإلكراه

                                                        
)٣٠٠( P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, 2nd 

rev. ed. (London, Kegan Paul International, 1995), paras. 271–274.  
  .عليها التعليقو ٤٩ ةملادا  من٢لفقرة  انظرا )٣٠١(
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إذا تعذّر إلقاء املسؤولية عن الفعل موضع البحـث علـى           
الدولة اليت مارست القسر، فقد ال ُتنَصف الدولة املتضررة         

  .على اإلطالق

اإلضافية اليت تترتب عليها املسؤولية     ومن الشروط     )٥(
 أن على الدولة املمارِسة لإلكراه      ١٨م املادة   امبوجب أحك 

أن تكون على علم بالظروف اليت كان من شـأهنا، لـوال            
اإلكراه، أن تستتبع عدم مشروعية سـلوك الدولـة الـيت           

) ب(يف الفقرة الفرعية    " الظروف"وعبارة  . تعرضت للقسر 
 إىل احلالة الوقائعية ولـيس إىل مـا         تفهم على أهنا إشارة   

تصدره الدولة اليت مارست اإلكراه مـن حكـم بـشأن           
الظـروف  "وهذه النقطة توضحها عبارة     . مشروعية الفعل 

إذاً، ففي حني أن اجلهل بالقـانون لـيس         ". احمليطة بالفعل 
عذراً، فإن اجلهل بالوقائع جوهري يف حتديـد مـسؤولية          

  .الدولة اليت مارست اإلكراه

إن الدولة اليت تشرع يف إكراه دولة أخرى علـى            )٦(
إلخالل بالتزاماهتا جتاه دولة ثالثة سوف تتحمَّل املسؤولية        ا

جتاه الدولة الثالثة عما يترتب عليه ذلك من نتائج، بصرف          
النظر عما إذا كانت الدولة اليت مارست اإلكـراه ملزمـة     

ل حبرمان  وإال، فثمة احتما  . أيضاً بالوفاء بتلك االلتزامات   
الدولة املتضررة من أي سبيل من سُبل االنتصاف، حيـث          
قد تتمكن الدولة الفاعلة من الَتـذَرُّع بـالقوة القـاهرة           

 ختتلف  ١٨واملادة  . كظرف تنتفي فيه صفة عدم املشروعية     
، حيث إهنا ال تتيح إعفاًء من       ١٧ و ١٦بذلك عن املادتني    

 يف ظروف   املسؤولية عن فعل الدولة اليت تعرضت لإلكراه      
ال تكون الدولة اليت مارست اإلكراه ملزمة هي نفسها فيها          

  .بالوفاء بااللتزام املعين

وتؤيد ممارسة الدول املبدأ القائل بأن الدولة تتحمل          )٧(
املسؤولية عن السلوك غري املشروع دولياً الصادر عن دولـة           

 ، أمريكانـا  - ومانو  رففي قضية   . أخرى متارس اإلكراه عليها   
 مطالبة حكومة الواليات املتحدة فيما يتعلـق بتـدمري        كانت  

منشآت معينة لتخزين النفط وغريها من املنشآت اليت تعـود          
ملكيتها إىل شركة أمريكية بناء على أوامر صدرت عن حكومة 

وعنـد  . رومانيا، مطالبة موجهة أصالً إىل احلكومة الربيطانية      
مع أملانيا،  تدمري تلك املنشآت، كانت رومانيا يف حالة حرب         

اليت كانت تعد لغزو البلد، وادعت الواليـات املتحـدة أن           
من ِقَبـل بريطانيـا     " أُرغمت"السلطات الرومانية كانت قد     

وجادلـت حكومـة    . العظمى على اختاذ التدابري املـذكورة     
الواليات املتحدة، تأييداً ملطالبتها، بأن ظروف احلالـة قـد          

، لغرض خاص به    حالة قام فيها طرف حمارب قوي     "أظهرت  
أساساً وناجم عن احتياجاتـه الدفاعية يف البحـر، بإرغـام          
حليف أضعف على اإلذعان يف عملية قام بتنفيذها على أراضي 

ونفت احلكومة الربيطانية مسؤوليتها، مؤكدة     . )٣٠٢("احلليف
أن ما مارسته من نفوذ لدى السلطات الرومانيـة للتـأثري يف            

ود اإلقناع وإسداء املشورة    مل يتجاوز بأي شكل حد    "سلوكها  
 احلكومات اليت تربط بينها قضية      نياحلسنة على حنو ما جيري ب     

ونقطة اخلالف بني حكوميت الواليات املتحدة      . )٣٠٣("مشتركة
وبريطانيا العظمى مل تكن بشأن مسؤولية دولة ما عن سلوك          
دولة أخرى كانت الدولة األوىل قد مارست إكراهاً عليها، بل   

يف الظـروف احملـددة احمليطـة هبـذه         " إرغام"بشأن وجود   
  . )٣٠٤(القضية

   أثر هذا الفصل - ١٩املادة 

ال خيل هذا الفصل باملسؤولية الدولية اليت تقع، مبوجب           
أحكام أخرى من هذه املواد، على الدولة اليت ترتكب الفعل املعين     

  .أو على أي دولة أخرى

  لتعليقا

 أهنا حتفـظ    أوهلا.  ثالثة أغراض  ١٩تؤدي املادة     )١(
روع دولياً، وإن شمسؤولية الدولة اليت ارتكبت الفعل غري امل

كان بعون أو مساعدة دولة أخرى أو بإيعاز وتوجيه منها أو 
وتقر املادة بأن إسناد املسؤولية الدولية إىل دولة . بقسر منها

قامت باملساعدة أو التوجيه أو القسر ال ينفـي مـسؤولية           
  . التوجيه أو القسرالدولة موضع املساعدة أو

ـ       )٢(  أن لـيس يف     حوالغرض الثاين للمادة أهنا توض
أحكام الفصل الرابع ما خيل بأي أسـاس آخـر لتحديـد       
مسؤولية الدولة اليت تقوم باملساعدة أو التوجيه أو القـسر          
مبوجب أية قاعدة من قواعد القانون الدويل حتدد سـلوكاً          

كام أخرى من   مبوجب أح "وعبارة  . معيناً بأنه غري مشروع   
القوة ( ٢٣تشري إىل مجلة أمور، من بينها املادة        " هذه املواد 
كمـا توجـه    . ، اليت قد تؤثر يف مسألة املسؤولية      )القاهرة

العبارة النظر إىل أن مثة أحكاماً أخرى من مشروع املواد قد 
تكون ذات صلة بالدولة املرتكبة للفعـل املعـين، وإىل أن           

  .شكل مسؤوليتها يف هذا الشأنالفصل الرابع ال ينفي بأي 

                                                        
ذكرة من سفارة الواليات املتحدة يف لندن مؤرخـة         م )٣٠٢(

احلاشية (ملرجع املذكور   ا،  Hackworth، ُنشرت يف    ١٩٢٥فرباير  / شباط ١٦
  .٧٠٢، ص ) أعاله١٤٢

 ٥لربيطانية مؤرخـة     ا خلارجيـةاـن وزارة    م ذكرةم )٣٠٣(
  .٧٠٤ ص، املرجع نفسه، ١٩٢٨يوليه /متوز

راه على  كإلنطوي على ا   ي فلتخملى مثال    ع العالطول )٣٠٤(
  نظـر  ا لعدالة،ااإلخالل بأحكام تعاقدية يف ظروف تعد مبثابة حرمان من          

C. L. Bouvé, "Russia’s liability in tort for Persia’s breach of contract", 

AJIL, vol. 6, No. 2 (1912), p. 389.  
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 حتفظ مسؤولية   ١٩دة  اوالغرض الثالث هو أن امل      )٣(
قد ُيعزى إليها أيضاً السلوك غري املشروع " أي دولة أخرى"

  .دولياً مبوجب أحكام أخرى من املواد
 هو جتنـب أي     ١٩وعليه، فإن الغرض من املادة        )٤(

عن القواعد تدخل خمالف فيما يتعلق باملسؤولية اليت قد تنشأ 
ن أفعال  عاألولية، باستثناء أشكال معينة من املساعدة، أو        

ميكن لوال ذلك إسنادها إىل أية دولة مبوجب أحكام الفصل    
وتشمل املادة الدولة املتورطة والدولة الفاعلة علـى        . الثاين
وهي توضح أن الفصل الرابع ال ُيعىن إال باحلاالت         . السواء

من يف صميم عدم املشروعية فعالً اليت يكون فيها الفعل الكا
وإذا مـا   . ترتكبه إحدى الدولتني وال ترتكبـه األخـرى       

ارتكبت الفعل الدولتان كلتامها، تندرج تلك احلالة عندئٍذ        
يف نطاق اشتراك أكثر من جهة يف ارتكاب الفعل، وهـي           

  .مسألة يتناوهلا الفصل الثاين

  لفصل اخلامسا
  الظروف النافية لعدم املشروعية

  تعليقال

ُيحّدد الفصل اخلامس ستة ظروف تنفـي عـدم           )١(
صرف الذي يصدر عن الدولة املعنيـة والـيت         تمشروعية ال 

ووجود . لوالها لكان هذا التصرف خمالفاً اللتزاماهتا الدولية
ظرف ينفي عدم املشروعية يف حالة معينة وفقاً هلذا الفصل          

ويل، يعترب ترساً حيول دون ادعاء وقوع إخالل بـالتزام د         
والظروف . ولوال توفر ذلك الظرف لكان االدعاء صحيحاً      

املادة (، والدفاع عن النفس     )٢٠املادة  (املوافقة  : الستة هي 
املادة (، والقوة القاهرة    )٢٢املادة  (، والتدابري املضادة    )٢١
). ٢٥املادة  (، والضرورة   )٢٤املادة  (، وحالة الشدة    )٢٣

ع بـأي مـن هـذه        أنه ال ميكن التذر    ٢٦وتوضح املادة   
الظروف إذا كان ذلك ُيخل بقاعدة قطعية مـن قواعـد           

 بعـض عواقـب     ٢٧وتتناول املادة   . القانون الدويل العام  
  .االحتجاج بظرف من هذه الظروف

والظروف النافية لعدم املشروعية واملبينة يف الفصل   )٢(
. اخلامس ذات نطاق تطبيق عام يتمشى مع هنج هذه املواد         

أي فعل غري مشروع دولياً، سواء انطوى       فهي تنطبق على    
ولة بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة     دهذا الفعل على إخالل ال    

من قواعد القانون الدويل العام، أم مبوجـب معاهـدة، أم           
مبوجب صك أحادي الطرف، أم أي مصدر آخر، مـا مل           

وهي ال تلغي االلتزام أو تنهيه . )٣٠٥(ُينص على خالف ذلك
                                                        

ة ا يـشكل قاعـد     مم لعكس،انص معاهدة على     ت أنك )٣٠٥(
  .٥٥ادة ملختصيص مبوجب ا

أو عذراً لعدم الوفاء به ما دام الظرف املعين وإمنا توفِّر تربيراً 
ت هذا األمر حمكمة العدل الدولية يف قضية        دوقد أك . قائماً

فقد ذكرت هنغاريا أن .  ناغيماروس- شروع غابتشيكوفو م
الضرورة نفت صفة عدم املشروعية عن توقفها عن العمل         

 املتعلقةعاهدة امليف املشروع على حنو خيل بالتزاماهتا مبوجب     
فقالت احملكمة،  . ببناء وتشغيل سد غابتشيكوفو ناغيمارس    

  :يف تناوهلا للدفع اهلنغاري، ما يلي

 على افتراض أهنا    -  حالة الضرورة اليت تدعيها هنغاريا       نبالتايل، فإ و
أهنا ...  ال ميكن أن تسمح باخللوص إىل استنتاج مفاده       - ثبتت فعالً   

 أو أن تلـك     ١٩٧٧تصرفت وفقاً اللتزاماهتـا مبوجـب معاهـدة         
االلتزامات مل تعد ملزمة هلا، بل إهنا ال تسمح إال بتأكيد أن هنغاريا، 

  .)٣٠٦(يف ظل هذه الظروف، لن تتحمل مسؤولية دولية لتصرفها ذاك

هكذا جيب التمييز بني أثر الظروف النافية لعدم املشروعية، و
فالظروف املبينة يف الفصل اخلـامس      . وانتهاء االلتزام ذاته  

وقد أشار فيتزمـوريس  . مل الترس ال عمل السيف    تعمل ع 
إىل أنه حيثما انطبق ظرف من الظـروف النافيـة لعـدم            

ال يكون عدم الوفاء مربراً فحسب، بل إنـه          "املشروعية،
 إىل استئناف الوفاء مبجرد أن تزول العوامل الـيت          `يتطلع`

  .)٣٠٧("تسبب أو تربر عدم الوفاء

ـ        )٣( رارات اهليئـات   ويتبني هذا التمييز بوضوح من ق
 ،"ينبو واريورر"ففي قرار التحكيم يف قضية . القضائية الدولية

تطبيق قانون املعاهدات وقـانون      قضت هيئة التحكيم بلزوم   
مسؤولية الدول كليهما، األول لتحديد ما إذا كانت املعاهدة 
ال تزال نافذة، والثاين لتحديد عواقب أي إخالل باملعاهـدة          

 ذلك مسألة معرفة ما إذا كانت تنتفـي         أثناء نفاذها، مبا يف   
والحظت احملكمة،  . )٣٠٨(صفة عدم مشروعية التصرف املعين    

  : ما يلي، ناغيماروس- مشروع غابتشيكوفو  ةيف قضي

وال . حىت ولو ثبت قيام حالة الضرورة، فإهنا ليست مربراً إلهناء املعاهدة          و
ا وحىت لو تبني    ميكن التذرع هبا إلعفاء دولة مل تنفذ معاهدة من مسؤوليته         

أن حالة الضرورة مربرة، فإهنا ال تنهي املعاهدة؛ وجيوز تعليق نفاذ املعاهدة            
ام ظرف الضرورة قائماً؛ فقد تكون املعاهدة يف الواقع معلقة، ولكنها           دما  

ومبجرد أن تـزول حالـة      . تظل قائمة، ما مل ينهها الطرفان باتفاق متبادل       
  .)٣٠٩(امات املعاهدة من جديدالضرورة، يعود واجب االمتثال اللتز

                                                        
)٣٠٦( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    

   .  ٤٨         ، الفقرة   ٣٩    ، ص  )    أعاله
لوثيقــة ا، ٤١ ص اجمللــد الثــاين، ،١٩٥٩وليــة ح )٣٠٧(

A/CN.4/120 .  
)٣٠٨( "Rainbow Warrior")   أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

  .٧٥، الفقرة ٢٥٢-٢٥١ص 
)٣٠٩( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    

  .٤٧، الفقرة ٣٨ وانظر أيضاً ص ؛   ١٠١         الفقرة  ،  ٦٣    ، ص  )    أعاله
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وإذا كان من اجلائز أن تشكل الوقائع نفـسها،           )٤(
 وحالة استحالة وفاء ٢٣ مبوجب املادة رةهقوة قامثالً، حالة 

 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦١لسبب طارئ مبوجب املادة 
 تربر عـدم الوفـاء      فالقوة القاهرة . إن احلالتني متمايزتان  ف

ظرف قائماً؛ أما استحالة الوفاء بااللتزام      بااللتزام ما دام ال   
قـاً  فلسبب طارئ، فإهنا تربر إهناء املعاهدة أو تعليقهـا و         

فاحلالة األوىل يسري مفعوهلا    . ٦١للشروط املبينة يف املادة     
على التزام معني، بينما يسري مفعول الثانية على املعاهدة         

أين وكما أن نطاق تطبيق املبد    . اليت تشكل مصدر االلتزام   
فالقوة القاهرة  . خمتلف، فإن أسلوب تطبيقهما خمتلف أيضاً     

تربر عدم الوفاء مؤقتاً، أما املعاهدة فال تنتهي تلقائياً مـن           
جراء استحالة الوفاء لسبب طارئ، وإمنا جيب أن يقرر أحد 

  .األطراف على األقل إهناءها

وميكن إرجاع مفهوم الظـروف النافيـة لعـدم           )٥(
 اللجنة التحضريية ملؤمتر الهـاي لعـام      املشروعية إىل عمل  

أسـس  "فقد أوردت هذه اللجنـة، مـن بـني          . ١٩٣٠
ظرفني جيوز فيهمـا للـدول      "يت وضعتها،    ال )٣١٠("املناقشة

، ومها الدفاع عن الـنفس واألعمـال        "إنكار مسؤوليتها 
ورأت أن نطاق مسؤولية الدولـة يف سـياق         . )٣١١(الثأرية

 "املوقف االستفزازي "       ب احلماية الدبلوماسية قد يتأثر أيضاً    
) ١٩أساس املناقشة رقـم     (الذي يتخذه الشخص املتضرر     

لدولة مسؤولية الضرر الذي تتسبب فيه اوأنه ال جيوز حتميل 
أثناء قمع مترد أو شغب أو غريمهـا مـن          "قواهتا املسلحة   
غري أنه مل يـتم     ). ٢١أساس املناقشة رقم    " (االضطرابات

  . هذه املسائلالتوصل إىل أي استنتاج بشأن

وقـد بينـت جلنـة القانـون الدولــي فئــة          )٦(
ـ        ا هالظروف النافيـة لعـدم املشروعيـة فــي إطـار عمل

بشـأن املسؤوليـة الدوليـة عـن األضـرار الـيت تلحـق          
والواقع أن موضـوع    . )٣١٣(تنفيذ املعاهدات  و )٣١٢(باألجانب

                                                        
، الوثيقة  ٢٢٥-٢١٩ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٥٦ولية  ح )٣١٠(

A/CN.4/96.  
قد عوجلـت حتـت     و. ٢٢٥-٢٢٤ ص،  املرجع نفسه  ) ٣١١(

  .حمللية االنتصافاالعنوان نفسه القضايا اليت يثريها شرط كالفو واستنفاد سبل 
 ىولالطالع عل . ٧٢ اجمللد الثاين، ص     ،١٩٥٨ولية  ح )٣١٢(

مناقشة للظروف أجراها املقرر اخلاص، غارثيا أمادور، انظر تقريـره األول   
، الوثيقة ٢٠٩-٢٠٣ اجمللد الثاين، ص ،١٩٥٦ولية  حعن مسؤولية الدول،    

A/CN.4/96،       ،اجمللـد   ،١٩٥٨ولية  ح وتقريره الثالث عن مسؤولية الدول 
  .A/CN.4/111، الوثيقة ٥٥-٥٠الثاين، ص 
 قانون املعاهدات للمقرر اخلاص     نتقرير الرابع ع  نظر ال ا )٣١٣(

، املرجع نفسه عليقه،  ت، و ٤٧-٤٤، ص   ) أعاله ٣٠٧احلاشية  (فيتزموريس  
  .٧٤-٦٣ ص

طـاق  األعذار اليت تربر عدم تنفيذ املعاهدات مل يدرج ضمن ن         
  . فهو شأن قانون مسؤولية الدول،)٣١٤(١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

ية عوجيب التمييز بني الظروف النافية لعدم املشرو        )٧(
وحجج أخرى قد يكون أثرها متكني الدولة من تفادي حتمل 

فليس هلذه الظروف أية عالقة مبسألة اختصاص       . املسؤولية
اع ما أو مبقبوليـة     احملكمة أو اهليئة القضائية يف النظر يف نز       

ويتعني متييز تلك الظروف عن أركان االلتزام،       . مطالبة ما 
أي األركان اليت يتعني قيامها لتنشأ مسألة عدم املشروعية         

وهبذا املعىن فإن   . أصالً، واليت حيددها االلتزام نفسه مبدئياً     
الظروف النافية لعدم املشروعية تشبه الدفوع أو األعذار يف         

ية الوطنية، وإن الظروف احملدَّدة يف الفـصل        النظم القانون 
اخلامس معترف هبا يف الكثري من النظم القانونية، وحتـت          

ومن ناحية أخرى، ليس هناك هنج . )٣١٥(نفس التسمية غالباً
مشترك إزاء هذه الظروف يف القانون الداخلي، وقد ُوضعت 

  .الشروط والتقييدات يف الفصل اخلامس بصورة مستقلة
ن املواد ال تتناول مسائل اختصاص احملاكم       وكما أ   )٨(

أو اهليئات القضائية، فإهنا ال تتناول أيضاً مسائل األدلة أو          
فعبء إثبات املسؤولية، يف نزاع ثنائي حول . تاعبء اإلثب

مسؤولية الدولة، يقع، من حيث املبدأ، على عاتق الدولية         
 إىل  أما عندما ُينسب السلوك املخالف اللتزام دويل      . املدعية

دولة وحتاول هذه الدولة التهرب من مسؤوليتها باالستناد        
إىل أحد الظروف الواردة يف الفصل اخلامس، فإن الوضـع          
يتغري ويكون على هذه الدولة عندئذ أن تربر سلوكها أو أن 

والواقع أن هذه الدولة هي اليت تكـون يف         . جتد عذراً لـه  
ليت قد ُتوجِـد    كثري من األحيان على إدراك تام بالوقائع ا       

  .عذراً لعدم وفائها بااللتزام
إن الفصل اخلامس يـبني الظـروف النافيـة لعـدم             )٩(

ا يف الوقت احلاضـر مبوجـب القـانون    املشروعية واملعترف هب  
. وقد اسُتبعدت ظروف معينة أخـرى     . )٣١٦(الــدويل العام 

  exceptio(فعلى سبيل املثال، ُينظر إىل الـدفع بعـدم التنفيـذ       
inadimpleti contractus(     على أنه مسة حمـددة مـن مسـات

التزامات متبادلة أو تبادلية معينة وليس على أنه ظرف ينفي عدم      
واملبدأ القائل بأنه ال جيوز للدولة أن تستفيد من        . )٣١٧(ةياملشروع

                                                        
  .فاقيةتاال من ٧٣ملادة  انظرا )٣١٤(
  فـون بـار   . نظر االستعراض املقارن الذي أجراه ك     ا )٣١٥(

The Common European Law of Torts, (Oxford University Press, 2000), 

vol. 2 , pp. 499–592.  
يما يتعلق بإسهام الدولة املضرورة أو أي شـخص أو     ف )٣١٦(

وهذا ال ينفي صفة    .  والتعليق عليها  ٣٩كيان آخر يف اخلسارة، انظر املادة       
  .عدم املشروعية، ولكنه مهم يف حتديد مدى اجلرب وشكله

 ,Diversion of Water from the Meuse, Judgmentارن ق )٣١٧(

1937, P.C.I.J., Series A/B, No. 70, p. 4, especially at pp. 50 and 77 .
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فعلها غري املشروع نفسه قد تترتب عليه عواقـب يف ميـدان            
ف حمدد ينفي عدم مسؤولية الدول، ولكنه مبدأ عام أكثر منه ظر

األيـدي  "وقد أُشري إىل ما يـسمى مـذهب         . )٣١٨(املشروعية
طالبات أمـام   مل، بصورة رئيسية، يف سياق جواز قبول ا       "النظيفة

احملاكم واهليئات القضائية الدولية، وإن كان هـذا املـذهب مل           
  .)٣١٩(وال ضرورة أيضاً إلدراجه هنا. يطبق إال نادراً

   املوافقـة - ٢٠ملادة ا
موافقة الدولة حبسب األصول على ارتكاب دولة       تؤدي    

أخرى فعالً معيناً إىل انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولة         
  . ما دام ذلك الفعل يف حدود تلك املوافقةةاملوافق

  لتعليقا

 مبدأ املوافقة األساسي مبوجـب      ٢٠تعكس املادة     )١(
اً هلذا  وطبق. القانون الدويل يف السياق اخلاص للباب األول      

املبدأ، فإن موافقة دولة ما على تصرف معني تقوم به دولة           
أخرى تنفي عدم مشروعية ذلك التـصرف إزاء الدولـة          

قة، شريطة أن تكون املوافقة حسب األصول وبقدر ما    فاملوا
  .يظل الفعل يف حدود املوافقة املعطاة

وحيدث يومياً أن توافق الدول على تصرفات تقوم          )٢(
 وكانت لتشكل، لوال هذه املوافقة، خرقـاً        هبا دول أخرى  

ومن األمثلة البسيطة على ذلك املرور املؤقت       . اللتزام دويل 
و املياه الداخلية للدولة، وإقامة مرافق يف       أعرب اجملال اجلوي    

على أنه . أراضيها أو إجراء حتريات أو حتقيقات رمسية لديها

                                                                                      
وانظر أيضاً التقرير الرابع عن قانون املعاهدات للمقرر اخلاص فيتزموريس          

 ,D. W. Greig, "Reciprocity و٤٧-٤٣، ص ) أعــاله٣٠٧احلاشــية (

proportionality and the law of treaties", Virginia Journal of 

International Law, vol. 34 (1994), p. 295ولالطالع على اسـتعراض  ؛ 
 G. H. Treitel, Remedies for Breach of Contract: A مقـارن، انظـر  

Comparative Account (Oxford, Clarendon Press, 1988), pp. 245–317. 
وحول العالقة بني الدفع بعدم تنفيذ العقد والتدابري املضادة، انظر أدنـاه،            

  .من الفصل الثاين من الباب الثالث ٥ق على الفقرة التعلي
       احلاشية    (Factory at Chorzów, Jurisdiction نظر مثالًا )٣١٨(

احلاشـية   (Gabčíkovo-Nagymaros Project        ؛ وقارن   ٣١    ، ص  )      أعاله  ٣٤
  .١١٠، الفقرة ٦٧، ص ) أعاله٢٧

 J. J. A. Salmon, "Des 'mains propres' commeنظـر ا ) ٣١٩(

condition de recevabilité des réclamations internationales", Annuaire 

français de droit international, vol. 10 (1964), p. 225; A. Miaja de la Muela, 

"Le rôle de la condition des mains propres de la personne lésée dans les 

réclamations devant les tribunaux internationaux", Mélanges offerts à Juraj 

Andrassy (The Hague, Martinus Nijhoff, 1968), p. 189  املعـارض  والـرأي 
 Military and Paramilitary Activities in andقـضيـة  فـي شويبل للقاضي

against Nicaragua)  ٣٩٤-٣٩٢، ص ) أعاله٣٦احلاشية.  

ة أو مـسلك  جيب التمييز بني املوافقة فيما يتصل حبالة معين       
ففـي  . معني، واملوافقة فيما يتصل بااللتزام األساسي نفسه      

حالة املعاهدات الثنائية، جيوز للـدول األطـراف، يف أي          
وقت، أن توافق على إهناء أو تعليق املعاهـدة، ويف هـذه            
احلالة، ُتنهى االلتزامات الناشئة عن املعاهدة أو ُتعلق تبعـاً         

اً عن تلك اإلمكانية،    ولكن، بصرف النظر متام   . )٣٢٠(لذلك
حيق للدولة أن ُتعفي الدول األخرى من أداء التزام جتاهها          

تصرف كان سُيعترب   بفردياً، أو أن تسمح بوجه عام بالقيام        
ويف . غري مشروع فيما يتعلق هبـا     ) لوال مثل هذه املوافقة   (

مثل هذه احلاالت، يظل االلتزام األويل حيكم العالقات بني         
زاح يف تلك املناسبة املعينة أو ألغـراض        الدولتني، ولكنه يُ  

  .الفعل املعني بسبب املوافقة املعطاة
التـصرف   وجيوز للدولة أن تعطي موافقتها على       )٣(

أما احلاالت اليت ُتعطى فيهـا      . مسبقاً أو حىت وقت حدوثه    
املوافقة بعد وقوع التصرف، فتعد شكالً من أشكال التنازل 

 سقوط احلق يف االحتجاج أو القبول الضمين الذي يؤدي إىل
  .٤٥وهذا األمر يتم تناوله يف املادة . باملسؤولية

اء بالتزام يف فولكي تكون املوافقة اليت ُتعفي من الو  )٤(
حالة معينة نافية لعدم املشروعية، فإهنا جيـب أن تعطـى           

وإن معرفة ما إذا كانت املوافقـة قـد         ". حسب األصول "
ها قواعد القـانون  أعطيت حسب األصول هي مسألة تعاجل  

وهي تشمل مـا إذا     . الدويل خارج نطاق مسؤولية الدول    
كان املوظف أو الشخص الذي أعطى املوافقة خموالً للقيام         

ويف حال النفي، ما إذا كان االفتقار (بذلك نيابة عن الدولة 
إىل تلك السلطة معروفاً أو كان جيب أن يكون معروفاً لدى 

 ما إذا كانت املوافقـة باطلـة        ، أو )الدولة القائمة بالفعل  
ويف الواقع قد تنشأ    . )٣٢١(بسبب اإلكراه أو عوامل أخرى    

على اإلطـالق، أن     مسألة معرفة ما إذا كان حيق للدولة،      
موافقة الدولة  "واإلشارة إىل عبارة    . توافق حسب األصول  

، تربز ضرورة النظر    ٢٠، الواردة يف املادة     "حبسب األصول 
  .ت معينةيف هذه القضايا يف حاال

ومسألة معرفة ما إذا كان شخص أو كيان معني           )٥(
يتمتع بسلطة إعطاء املوافقة يف حالة معينة هي مسألة مستقلة 

 معرفة ما إذا كان ميكن نسب تصرف ذلك الشخص أو نع
فعلى سبيل املثال، . الكيان إىل الدولة ألغراض الفصل الثاين

                                                        
  .)ب(٥٤، املادة ١٩٦٩تفاقيـة فيينا لعام ا )٣٢٠(
لعام  ألنشلوسا، مسألة موافقة النمسا على      نظر، مثالً ا )٣٢١(
 أنكرت احملكمـة أن النمـسا       دوق. ، اليت عاجلتها حمكمة نورمربغ    ١٩٣٨

انظر . أعطت موافقتها؛ وحىت لو أعطتها، فإهنا ستعترب قسرية وال تربر الضم    
"International Military Tribunal (Nuremberg), judgment and 

sentences October 1, 1946: judgment", reprinted in AJIL, vol. 41, 

No. 1 (January 1947) p. 172, at pp. 192–194.  
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 تعرب عنها   نشأت مسألة معرفة ما إذا كانت املوافقة اليت       
سلطة إقليمية ميكن أن تضفي الشرعية على إرسال قـوات          
أجنبية إىل إقليم دولة ما، أو ما إذا كان ال حيق إالّ للحكومة 
املركزية أن تعطي مثل هذه املوافقـة، وال ميكن حــل          
مسائل من هذا القبيل بالقول إن أفعال السلطة اإلقليميـة          

ويف حاالت أخرى، . )٣٢٢(٤تنسب إىل الدولة مبقتضى املادة 
ويف . احلكومة اليت أعطت املوافقة   " شرعية"مت التشكيك يف    

ألن هـذه    بعض األحيان، مت التشكيك يف صحة املوافقـة       
املوافقة أعطيت على حنو خيرق األحكام ذات الصلة مـن          

وهذه املسائل تتوقف على قواعد     . القانون الداخلي للدولة  
ن إرادة الدولة، فضالً عن القانون الدويل املتصلة باإلعراب ع

قواعد القانون الداخلي اليت يشري إليها قـانون الدولـة يف           
  . حاالت معينة

اليت متلك سلطة املوافقـة علـى        أما معرفة اجلهة    )٦(
اخلروج عن قاعدة معينة، فإهنا تتوقف على هذه القاعـدة          

فاملوافقة على تفتيش مباين سفارة شيء، وإنـشاء        . املعينة
وقـد تكـون    . ة يف أراضي دولة شيء آخر     قاعدة عسكري 

ملوظفني خمتلفني أو وكاالت خمتلفة الـسلطة الالزمـة يف          
سياقات خمتلفة، وفقاً للترتيبات اليت جتريهـا كـل دولـة           

ولكن جيـب   . وللمبادئ العامة للسلطة الفعلية أو الصورية     
على أية حال مراعاة طرائق معينة كيما تعترب املوافقة حسب 

. أن تعطى املوافقة حبرية وأن ُتثبت بوضوحفيجب . األصول
وجيب أن تعرب عنها الدولة فعلياً ال أن تفترض افتراضـاً           

. على أساس أن الدولة كانت ستوافق فيما لو ُسئلت ذلك         
وقد َتبطُل املوافقة بسبب اخلطأ أو الغـش أو الفـساد أو            

وتوفر املبادئ املتعلقـة بـصحة املوافقـة علـى          . اإلكراه
  . رشادات هامة يف هذا الشأناملعاهدات إ

وإىل جانب توجيه النظر إىل الشروط األساسـية          )٧(
تمتع بسلطة  لللموافقة حسب األصول، مبا يف ذلك قضايا ا       

إعطاء املوافقة، هناك وظيفة أخرى الشتراط املوافقة حسب        
األصول وهي أنه يشري إىل وجود حاالت ال ميكن فيها على       

وقد نوقشت هذه   . صولاإلطالق إعطاء موافقة حسب األ    
، )االمتثال للقواعد اآلمـرة    (٢٦املسألة فيما يتصل باملادة     

  .)٣٢٣(اليت تنطبق على الفصل اخلامس ككل
ومن األمثلة على املوافقة اليت تعطيها الدولة واليت          )٨(

تضفي الشرعية على تصرفات معينة جلانُ التحقيـق الـيت          

                                                        
شأت هذه القضية بشأن إرسال قوات بلجيكيـة إىل         ن )٣٢٢(

لوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة     اانظر  . ١٩٦٠مجهورية الكونغو يف عام     
 بيان  خاصةًو ،١٩٦٠يوليه  / متوز ١٤-١٣،  ٨٧٣ اجللسة   ،اخلامسة عشرة 

  .٢٠٩ و١٨٨-١٨٦ممثل بلجيكـا، الفقرات 
  .٢٦ ةلى املاد علتعليقامن ) ٦(لفقرة  انظرا )٣٢٣(

 علـى   متكث يف أراضي دولة أخرى، وممارسة االختصاص      
القوات الزائرة، وعمليات اإلغاثـة واإلنقـاذ اإلنـسانية،         

ففي . واعتقال أو احتجاز األشخاص يف األراضي األجنبية      
 رأت هيئة التحكيم أن إلقاء القبض علـى         ،افركارسقضية  

سافركار مل يكن انتهاكاً للسيادة الفرنـسية نظـراً إىل أن       
ـ           الل فرنسا وافقت ضمنياً على إلقاء القبض عليه مـن خ

تصرف شرطّي تابع هلا ساعد السلطات الربيطانيـة علـى          
وقد يكون من الضروري، لـدى النظـر يف         . )٣٢٤(اعتقاله

على حاالت من هـذا القبيـل، مراعـاة        ٢٠تطبيق املادة   
فعلى سبيل املثال، ال حيـق إالّ  . القاعدة األولية ذات الصلة 

لرئيس البعثة الدبلوماسية وحده أن يوافق على دخول رجال 
  .)٣٢٥(الدولة املستقبِلة إىل مباين البعثة

.  العالقات بني الدولتني املعنيتني   ٢٠وتتناول املادة     )٩(
 تستوجب موافقة عدد من الدول، فإن       أما يف احلاالت اليت   

موافقة إحدى هذه الدول ال تنفي عدم املـشروعية جتـاه           
وعالوة على ذلك، من الـضروري،      . )٣٢٦(الدول األخرى 

املوافقة لنفي عدم املشروعية، إظهـار أن       عند التعويل على    
فاملوافقة على عبور طائرات . الفعل يقع ضمن حدود املوافقة

لدولة أخرى ال ينفي عدم املشروعية عن  جتارية اجملال اجلوي
. عبور طائرات حتمل قوات ومعدات عسكرية هلذه األجواء       
 واملوافقة على متركز قوات أجنبية لفترة زمنية حمددة ال ينفي

عدم مشروعية متركز هذه القوات لفترة تزيد عن الفتـرة          
 بعبـارة   ٢٠ويشار إىل هذه القيود يف املادة       . )٣٢٧(احملددة

  ".يف حدود تلك املوافقة"وبعبارة " يناًعفعالً م"
 سوى موافقة الدول علـى      ٢٠وال تتناول املادة      )١٠(

. أفعال كانت ستعترب، لوال هذه املوافقة، خرقاً اللتزام دويل       
                                                        

)٣٢٤( UNRIAA., vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 243, at pp. 

252–255 (1911).  
  .١، الفقرة ٢٢تفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، املادة ا ) ٣٢٥(
م ن موافقة النمسا على االحتاد اجلمركي املقترح عـا        إ )٣٢٦(
 ما كانت لتنفي عدم مشروعيته إزاء االلتزام بـاحترام اسـتقالل            ١٩٣١

وباملثل، فإن  . لى أملانيا جتاه مجيع أطراف معاهدة فرساي      عالنمسا الواجب   
موافقة أملانيا ما كانت لتنفي عدم مشروعية االحتاد اجلمركي فيما يتـصل            

وى احلليفـة   بااللتزام املفروض على النمسا مبوجب معاهدة السالم بني الق        
واملتمثـل يف   )  ليـه  -آن   -جريمان   -معاهدة سان   (والشريكة والنمسا   

 Customs Régime between Germanyانظر . احملافظة على استقالهلا الكامل

and Austria, Advisory Opinion, 1931, P.C.I.J., Series A/B, No. 41, p. 37, 

at pp. 46 and 49.  
ـ  هنتُردم التقيد بشرط     ع نإ )٣٢٧( ه املوافقـة ال يعـين       ب

ن  فـإ ملثـال، افعلى سبيل . بالضرورة أن التصرف قد جتاوز حدود املوافقة    
املوافقة على جميء قوات زائرة إىل أراضي دولة قد ختضع لشرط دفع إجيار             

وإن عدم دفع اإلجيار سيعترب، بدون شك، فعالً غري         . ستخدام املرافق  ا قاءل
  .ائرة إىل جيش احتاللن حيّول القوات الز لنهأمشروع، إال 
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وقد يأخذ القانون الدويل أيضاً يف االعتبار موافقة كيانات         
ولقـد  . غري حكومية كالشركات أو األشخاص العـاديني      

معرفة املدى الذي حيق فيه للمـستثمرين أن         كانت مسألة 
يتنازلوا عن قواعد احلماية الدبلوماسية باالتفـاق مـسبقاً         
موضع جدل منذ وقت طويل، ولكن، مبوجب اتفاقية تسوية 

ملنازعات االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايـا الـدول         ا
يترتب على موافقة املستثمر على     )) ١(٢٧املادة  (األخرى  

التحكيم وفقاً لشروط االتفاقيـة تعليـق حـق احلمايـة           
الدبلوماسية الذي تتمتع به الدولة اليت حيمـل املـستثمر           

وال جيوز للمستفيدين من احلقوق اليت متنحهـا        . جنسيتها
عاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أن يتنازلوا عـن هـذه          امل

احلقوق، إالّ أن املوافقة الفردية احلرة قد تكون وثيقة الصلة         
ويف هذه احلاالت، تنص قاعـدة القـانون        . )٣٢٨(بتطبيقها

. الدويل املعينة نفسها على املوافقة املعنية وتعـاجل آثارهـا         
 ما يتعلق  على مبدأ عام بقدر٢٠وخبالف ذلك، تنص املادة 

  . األمر بتمتع الدول باحلقوق وبوفائها بااللتزامات

   الدفاع عن النفس - ٢١ملادة ا
فعل الدولة إذا كان هذا  نتفي صفة عدم املشروعية عن   ت  

الفعل يشكل تدبرياً مشروعاً للدفاع عن النفس اُتخذ طبقاً مليثاق          
  .األمم املتحدة

  لتعليقا

ع عـن الـنفس     إن وجود مبدأ عام يسلّم بالدفا       )١(
كاستثناء حلظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ليس حمل 

تحدة ملفاملادة احلادية واخلمسون من ميثاق األمم ا      . خالف
للدولة يف الدفاع عـن الـنفس إذا        " احلق الطبيعي "حتفظ  

تعرضت هلجوم مسلح، وتشكل جزءاً من تعريف االلتـزام         
والقاضي باالمتناع عن    من املادة الثانية     ٤املبني يف الفقرة    

وهكذا فـإن   . التهديد باستخدام القوة أو عن استخدامها     
الدولة اليت متارس حقها الطبيعي يف الدفاع عن النفس، كما 
أشارت إليه املادة احلادية واخلمسون من امليثاق، ال ختل، بل 

  .)٣٢٩( من املادة الثانية٤ال حيتمل أن ختل، بالفقرة 
ن النفس عدم الوفاء بالتزامات     وقد ُيّربر الدفاع ع     )٢(

 مـن املـادة     ٤معينة غري االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة        
 شريطة أن يكون عدم الوفاء ،الثانية من ميثاق األمم املتحدة

وقد عاجل القانون الدويل التقليدي . متصالً خبرق ذلك احلكم

                                                        
نظر، مثالً، العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ا )٣٢٨(

  .٣، الفقرة ٢٣؛ و)ز(٣، الفقرة ١٤؛ و٣، الفقرة ٨؛ و٧اد ووالسياسية، امل
ـ  )٣٢٩(  Legality of the Threat or Use of Nuclearارنق

Weapons)   الفقرة ٢٦٣، وص  ٣٨، الفقرة   ٢٤٤ ص   ،) أعاله ٥٤احلاشية ،
  .لتأكيد على مشروعية استخدام القوة دفاعاً عن النفسحيث يتم ا، ٩٦

هذه املشاكل بإقامة نظام قانوين مستقل للحـرب، حيـدد          
لدول املتحاربة ويعلق معظم املعاهدات النافذة نطاق حقوق ا

ويف حقبـة   . )٣٣٠(بني الدول املتحاربة عند نشوب احلرب     
حلرب استثنائية، واألعمال العسكرية    اامليثاق، تعد إعالنات    

اليت يعلن أحد الطرفني أو كالمها أهنا دفاع عن النفس تدور 
مـع  " سـالم "بني دول كانت يف السابق يعيش كل منها يف          

 مثـل هـذه   ١٩٦٩وتترك اتفاقية فيينا لعـام    . )٣٣١(خرىاأل
 على أنه ليس يف أحكام هذه       ٧٣القضايا جانباً فتنص يف املادة      

أية مسألة قد تـنجم، بـصدد       "أي حكم مسبق يف      االتفاقية
  ".عن نشوب األعمال العدائية بني الدول... معاهدة، 

وهذا ال يعين أن الدفاع عن النفس ينفـي عـدم             )٣(
التصرفات يف مجيع احلاالت أو فيما يتصل جبميع        مشروعية  
ومن األمثلة على ذلك القانون اإلنساين الدويل       . االلتزامات

فاتفاقيـات جنيـف    . تعلقة حبقوق اإلنسان  ملوااللتزامات ا 
 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢حلماية ضحايا احلرب املعقودة يف 

والربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف       
 واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

تنطبق، على حد سواء، ) الربوتوكول األول(املسلحة الدولية 
على مجيع األطراف املشتركة يف الرتاع املـسلح الـدويل،          

. )٣٣٢(ويصح األمر نفسه على القانون اإلنساين الدويل العريف
وتتضمن معاهدات حقوق اإلنسان أحكاماً تنص على وقف 

لعمل مبواد معينة يف أوقات الطوارئ العامة، مبا يف ذلـك           ا
أمـا بـشأن    . األعمال اليت يتم القيام هبا دفاعاً عن النفس       

امات املترتبة مبوجب القانون اإلنساين الدويل وبشأن       زااللت
أحكام حقوق اإلنسان اليت ال جيوز وقف العمل هبا، فـإن           

  .اتالدفاع عن النفس ال ينفي عدم مشروعية التصرف
وقد قّدمت حمكمة العدل الدولية، يف فتواها بشأن          )٤(
 ،رعية استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها      ش

وكانت إحدى املسائل . توجيهات بشأن هذه املسألةلبعض ا
                                                        

 Lord McNair and A. D. Watts, The Legalنظر أيضاًا )٣٣٠(

Effects of War, 4th ed. (Cambridge University Press, 1966).  
انظر  (Oil Platforms, Preliminary Objection  قضيةيف )٣٣١(

قة والعالقات االقتصادية    يتم إنكار أن معاهدة الصدا     مل) أعاله ٢٠٨احلاشية  
عمـال   بقيت سارية املفعول بالرغم من األ      ١٩٥٥واحلقوق القنصلية لعام    

العديدة اليت قامت هبا القوات البحرية للواليات املتحدة ضد مجهورية إيران           
ويف تلك القضية، وافق الطرفان على أن أية عمليات من هـذا            . اإلسالمية

  .ها الدفاُع عن النفسالقبيل تكون مشروعة إذا كان مّربَر
ما قالت احملكمة بشأن قواعد القـانون اإلنـساين         ك )٣٣٢(

رعية استخدام األسلحة النووية أو التهديـد       ش     املتعلقة ب  ىالدويل يف الفتو  
فإهنـا  "،  ٧٩، الفقـرة    ٢٥٧، ص   ) أعاله ٥٤انظر احلاشية    (باستخدامها

ل العالقـة  وحو". تشكل مبادئ ال جيوز انتهاكها يف القانون العريف الدويل      
  بني حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف أوقات النـزاع املسلح، انظـر           

  .٢٥لفقرة ا، ٢٤٠ص 
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املطروحة أمام احملكمة هي معرفة ما إذا كـان اسـتخدام           
امات البيئية األسلحة النووية يعترب، بالضرورة، إخالالً بااللتز

بفعل الضرر اهلائل والطويل األمد الذي تتسبب فيه مثل هذه 
  :فقالت احملكمة. األسلحة

ة ما إذا كانت أو مل تكن املعاهدات املتـصلة  لن املسألة ليست مسأ  إ
حبماية البيئة سارية أثناء النـزاع املسلح، وإمنا هي مسألة ما إذا كان 

ن هذه املعاهدات التزامات باملنع ُيقصد أن تكون االلتزامات الناشئة ع
  .الكامل أثناء الرتاع املسلح

وال ترى احملكمة أن املعاهدات املعنية قد قُصد هبا أن حترم دولة ما من 
ممارسة حقها يف الدفاع عن النفس مبوجب القانون الدويل من جراء           

ومع ذلك، يتعني علـى الـدول أن تـضع          . التزاماهتا حبماية البيئة  
 البيئية يف احلسبان لدى تقييمها ما هو ضروري ومتناسب االعتبارات

واحترام البيئة هو   . يف السعي لتحقيق األهداف العسكرية املشروعة     
أحد العناصر الداخلة يف تقييم ما إذا كان عمل ما متمشياً مع مبدأي 

  .)٣٣٣(الضرورة والتناسب

ويل بالتزام د" مقيدة كلياً"الدولة اليت تتصرف دفاعاً عن النفس     و
إذا كان االلتزام قد مت التعبري عنه أو اعتزم تطبيقه كقيد قطعـي             

  .)٣٣٤(حىت بالنسبة للدول األطراف يف نزاع مسلح
 هو نفي عدم مشروعية ٢١واألثر األساسي للمادة   )٥(

. تصرفات الدولة اليت تتم دفاعاً عن النفس إزاء دولة هتامجها
. روف معينةولكن قد تكون هناك آثار جتاه دول ثالثة يف ظ   

ـ وقد الحظت احملكمة، يف فتواها بشأن        سـتخدام  ا رعيةش
  : أن،األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

لدويل، كما يف حالة مبادئ القانون اإلنساين الواجبة التطبيق القانون ا
يف الرتاع املسلح، ال يدع جماالً للشك يف أن مبدأ احلياد، أياً كـان              

بع أساسي مماثل لطابع مبادئ القـانون       مضمونه، وهو مبدأ ذو طا    
اإلنساين وقواعده، ينطبق على كل نزاع مسلح دويل، أياً كان نوع           

  .)٣٣٥(األسلحة املستخدمة

مييز قانون احلياد بني التـصرف إزاء الدولـة احملاربـة،           و
على أن الدول احملايدة تتأثر     . والتصرف إزاء الدولة احملايدة   

 مجيع املـسائل    ٢١ملادة  وتترك ا . أيضاً بوجود حالة حرب   
املتعلقة بأثر اإلجراءات املتخذة دفاعاً عن النفس جتاه دول         

  .ثالثة دون أن تبت فيها
 املوقف املقبول عمومـاً     ٢١ا تعكس املادة    ذوهك  )٦(

والقائل بأن الدفاع عن النفس ينفي عدم مشروعية التصرف 
وقـد  . الذي يقع ضمن احلدود املبينة يف القانون الـدويل        

                                                        
  .٣٠، الفقرة ٢٤٢، ص املرجع نفسه )٣٣٣(
نظر، مثالً، اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغـيري يف         ا )٣٣٤(

  .البيئة ألغراض عسكرية أو أليـة أغـراض عدائية أخرى
)٣٣٥( I.C.J. Reports 1996) أعـاله ٥٤شـية  انظر احلا (،  

  .٨٩، الفقرة ٢٦١ص 

". اختذ طبقاً مليثاق األمم املتحـدة     "ت املادة إىل تدبري     أشار
تعين ضمناً أن التدبري    " مشروعاً"يضاف إىل ذلك أن عبارة      

يراعي االلتزامات القاضية بالتقيد الكامل والواجبة التطبيق       
يف الرتاع املسلح الدويل، فضالً عـن االمتثـال لـشرطي           

وال . ن النفس التناسب والضرورة املالزمني ملفهوم الدفاع ع     
 سوى املبدأ األساسي ألغـراض الفـصل       ٢١تعكس املادة   

اخلامس، وتترك مسائل نطاق الدفاع عن النفس وتطبيقـه         
  .للقواعد األولية الواجبة التطبيق املشار إليها يف امليثاق

   بفعلالتدابري املضادة فيما يتصل  - ٢٢ملادة ا
  غري مشروع دولياً

  عـل الدولـة الـذي     نتفي صفة عدم املشروعية عن ف     ت  
ال يكون مطابقاً اللتزام دويل جتاه دولة أخرى إذا كان هذا الفعل            

ة األخرية وبقدر ما يكـون      ليشكل تدبرياً مضاداً متخذاً ضد الدو     
  .كذلك وفقاً ألحكام الفصل الثاين من الباب الثالث

  لتعليقا

إن ارتكاب دولة فعالً غري مشروع دولياً قد يربر،           )١(
، قياَم دولة أخرى تضررت من جراء ذلك        يف ظروف معينة  

الفعل باختاذ تدابري مضادة غري قسرية من أجل محل الدولة          
 هذه احلالة   ٢٢وتعاجل املادة   . ررضعلى وقف الفعل وجرب ال    

وينظم الفصل . من منظور الظروف اليت تنفي عدم املشروعية
  .الثاين من الباب الثالث التدابري املضادة مبزيد من التفصيل

إن القرارات القضائية وممارسات الدول والنظريات   )٢(
الفقهية تؤكد الرأي القائل بأن التدابري املضادة اليت تستويف         

اً معينة من حيث املضمون والـشكل قـد تكـون           طشرو
فقد سلّمت حمكمة العدل الدولية بوضـوح، يف        . مشروعة

 بـأن التـدابري     ، ناغيماروس - ابتشيكوفو  غ شروعمقضية  
مت  "-  غري مشروع لـوال ذلـك        - د تربر تصرفاً    املضادة ق 

دولـة   به   القيام به رداً على فعل غري مشروع دولياً قامت        
 شريطــة   ،)٣٣٦("د تلك الدولة  ضأخرى وكان موجهـاً    
ويرد فـي قرارات التحكـيم، وال      . استيفـاء شروط معينة  

 ،)٣٣٧(اوليــال نسيما األحكـام الصادرة فــي قـضايا     
 ،)٣٣٩(شأن اخلـدمات اجلويـة    االتفاق ب و ،)٣٣٨("سيسين"و

  .اعتراف مماثل بشرعية هذا النوع من التدابري يف حاالت معينة

                                                        
)٣٣٦( Gabčíkovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

  .٨٣، الفقرة ٥٥ ص ،)أعاله
)٣٣٧( Portuguese Colonies case (Naulilaa incident), 

UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1011, at pp. 1025–1026 

(1928).   
  ).١٩٣٠ (١٠٥٢ و١٠٣٥، ص املرجع نفسه )٣٣٨(
)٣٣٩( Air Service Agreement ) أعاله٢٨انظر احلاشية .(  



  مسؤولية الدول

  

97 

قة بالتدابري املضادة   لويشار أحياناً يف املؤلفات املتع      )٣(
على عمل غري مشروع    " رد فعل "أو إىل   " جزاء"إىل تطبيق   

دولياً سابق؛ والتعبري األشيع، من الناحية التارخييـة، هـو          
احلماية "أو، بشكل أعم، تدابري    " أرية املشروعة األعمال الث "

وقـد اسـتخدم تعـبري      ". املساعدة الذاتيـة  "أو  " الذاتية
للداللة على التدابري اليت تتخذ طبقـاً للـصك         " اجلزاءات"

التأسيسي لبعض املنظمات الدولية، وال سيما مبوجب الفصل 
 على الرغم من أن امليثاق      - السابع من ميثاق األمم املتحدة      

ومل يعـد تعـبري     ". جـزاءات "ال  " تدابري"يستخدم تعبري   
يستخدم على نطاق واسـع يف الـسياق     " األعمال الثأرية "

احلايل، بسبب ارتباطه بقانون األعمـال الثأريـة للـدول          
وقـد فُـضِّل    . املتحاربة اليت تنطوي على استخدام القوة     

، على األقل منذ صـدور      "التدابري املضادة "استخدام تعبري   
 ،)٣٤٠(خلـدمات اجلويـة   ا التفاق بشأن اكيم يف قضية    التح

  .واعُتمد ألغراض هذه املواد
، ال  ٢٢ وحيثما تتخذ التدابري املضادة طبقاً للمادة       )٤(

يتم تعليق االلتزام األساسي وال إهنـاؤه؛ وتنتفـي عـدم           
مشروعية التصرف املعين انتفاًء مؤقتاً بسبب طابعه كتدبري        

روط الالزمة الختاذ التدابري مضاد، ولكن بشرط استيفاء الش
وهذه األخـرية   . املضادة وما دامت هذه الشروط مستوفاة     

مبينة يف الفصل الثاين من الباب الثالث، الذي تشري إليـه           
والتدابري املضادة اليت تتخذ رداً على تصرف غري      . ٢٢املادة  

مشروع دولياً قامت به دولة أخرى ال جيوز تربيرها إال فيما 
إذا كـان  "وهذا ما أكدت عليه عبارة      . الدولةيتعلق بتلك   

هذا الفعل يشكل تدبرياً مضاداً متخذاً ضد الدولة األخرية         
وأي فعل ُموجَّه ضد دولة ثالثة ال ". وبقدر ما يكون كذلك

ومن . يتفق مع هذا التعريف وال جيوز تربيره كتدبري مضاد        
و ناحية أخرى، إذا كانت للتدبري املضاد آثار غري مباشرة أ         

آثار تبعية على أطراف ثالثة، وكانت هذه اآلثار ال تنطوي          
على خرق مستقل ألي التزام جتاه تلك األطراف الثالثة، فإن 

  .٢٢هذا التدبري املضاد لن خيرج من نطاق املادة 
والتدابري املضادة ال تنفي عدم املـشروعية إال يف           )٥(

 الفعل  العالقات بني الدولة املضرورة والدولة اليت ارتكبت      
وقد أعرب عن هذا املبدأ صـراحة يف        . غري املشروع دولياً  

  يث أكدت احملكمة أن حيسين سقضية 
فعالً يتناىف من حيث املبدأ مع القانون        ألعمال الثأرية، اليت تشكل   ا

عل آخر يتناىف هو أيضاً مـع    فببها  سالدويل، ال ميكن تربيرها إال إذا       
 . ثأرية إال ضد الدولة املستِفزة ال جيوز القيام بأعمال   و. ذلك القانون 

وقد حيدث بالطبع أن تؤثر األعمال الثأرية املشروعة اليت يتم القيام هبا 
ولكن هذا التأثري يكون    .  على مواطين دولة بريئة    ةضد الدولة املخالف  

                                                        
ـ  ٤٤٦-٤٤٣، وال سيما ص     املرجع نفسه  )٣٤٠( ات ر، الفق

٩٨-٨٠.  

غري مباشر وغري مقصود وتسعى الدولة املضرورة دائماً، يف الواقـع           
  .)٣٤١(قدر املستطاعالعملي، إىل جتنبه أو احلد منه 

. عليه، فإن عدم مشروعية تصرف أملانيا جتاه الربتغال ال ينتفيو
 فإنه يتعلق بأعمال ،ومبا أنه انطوى على استخدام القوة املسلحة

ثأرية لألطراف املتحاربة أكثر مما يتعلق بالتدابري املضادة باملعىن         
ولكن املبدأ نفسه ينطبق علـى      . ٢٢املنصوص عليه يف املادة     

ـ التدابري املضادة، مثلما أكدت احملكمـة يف قـضية            شروعم
عندما شددت على أن التدبري املعين   ناغيماروس- ابتشيكوفو غ

  .)٣٤٢(الدولة املسؤولة" موجهاً ضد "نجيب أن يكو
 وحيدة لتعّين بيان شـروط      ٢٢ولو كانت املادة      )٦(

أخرى إلكساب التدابري املضادة صفة الشرعية، وال سـيما         
اسب، وشرط أن تكون التدابري املضادة مؤقتة أو        شرط التن 

  ميكن الرجوع عنها، ومركز التزامات أساسية معينـة قـد          
ومبا أنه مت تناول هـذه      . ضادةال تكون خاضعة للتدابري امل    

الشروط يف الفصل الثاين من الباب الثالث، فقـد اكُتفـي     
 أي إجـراء ميكـن      ٢٢وتشمل املادة   . باإلشارة إليها هنا  

ومثة مسألة ما إذا .  تدبرياً مضاداً طبقاً لتلك الشروطاعتباره
كان جيوز لدول ثالثة مل تتضرر هي نفسها فردياً من الفعل           
غري املشروع دولياً املعين أن تتخذ تدابري مضادة، وإن كان          

ففي حالة التزام   . )٣٤٣(االلتزام الذي أخل به واجباً جتاهها     
دت حمكمة العدل   واجب جتاه اجملتمع الدويل ككل مثالً، أك      

. )٣٤٤(الدولية أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف االمتثال       
 يف مسألة معرفة ما إذا كان جيوز أليـة          ٥٤ومل تبت املادة    

ولة أن تتخذ تدابري لضمان الوفاء بالتزامات دولية معينة يف د
سبيل املصلحة العامة، متييزاً هلا عن مصلحتها الفرديـة هي     

 ال تشمل   ٢٢لرغم مـن أن املادة     وعلى ا . كدولة مضرورة 
التدابري اليت تتخذ يف حالة كهذه بقدر ما ال تعترب تـدابري            

  .مضادة، فإهنا ال تستبعد مع ذلك تلك اإلمكانية

  القوة القاهرة  - ٢٣ملادة ا
تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولـة          - ١  

 الذي ال يكون مطابقاً اللتزام دويل لتلك الدولة إذا كان ذلـك           
، أي حدوث قــوة ال سـبيل إلــى          لقوة قاهرة الفعل راجعاً   

مقاومتهـا أو حدث غري متوقع، خيرجان عن إرادة تلك الدولة، مبا 
  .زام يف هذه الظروف مستحيالً مادياًتجيعل أداء ذلك االل

                                                        
)٣٤١( "Cysne" ) ١٠٥٧-١٠٥٦، ص ) أعاله٣٣٨انظر احلاشية.  
)٣٤٢( Gabčíkovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

  .٨٣، الفقرة ٥٥، ص )أعاله
اليت الدول األخرى    و ملضرورةالتمييز بني الدول     ا ولح )٣٤٣(

 التعلـيقني  و ٤٨و ٤٢حيق هلا االحتجاج مبسؤولية الدول، انظر املـادتني         
  .عليهما

)٣٤٤( Barcelona Traction )  أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  
  .٣٣ ، الفقرة٣٢ص 
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  : يف احلالتني التاليتني١ال تنطبق الفقرة   - ٢  

و  تعزى، منفردة أ   القوة القاهرة يف حالة كون      )أ(  
  باالقتران مع عوامل أخرى، إىل تصرف الدولة اليت تتذرع هبا؛ أو

  .إذا حتملت الدولـة تبعـة نشوء تلك احلالة  )ب(  

  لتعليقا

 كأساس لنفي   بالقوة القاهرة ان كثرية   يُيحَتّج يف أح    )١(
والقـوة القـاهرة    . )٣٤٥(عدم مشروعية فعل من أفعال الدولة     

ة، فعالً، إىل التصرف    تنطوي على وضع تضطر فيه الدولة املعني      
والقـوة  . بطريقة ال تتفق مع شروط التزام دويل يقع عليهـا         

 املادة(أو الضرورة   ) ٢٤املادة  (القاهرة ختتلف عن حالة الشدة      
ألن تصرف الدولة الذي يعترب يف ظروف أخرى تصرفاً         ) ٢٥

غري مشروع دولياً هو تصرف غري إرادي، أو على أقل تقدير           
  .نصر االختيار احلرتصرف ال ينطوي على ع

 اليت تنفي عدم املشروعية ال      القوة القاهرة وحالة    )٢(
قوع الفعل  و )أ(: تنشأ إال حيث ُتستوىف ثالثة عناصر هي      

و حبدث غري متوقـع،     أـبيل إىل مقاومتها    س ال   ةاملعين بقو 
  الدولــة املعنيــة، يكونــان خــارجني عــن إرادةو )ب(
ـ لظروف  اداء ذلك االلتزام يف هذه       أ نالجيع و )ج( ستحيالً م

اليت تـصف كلمـة     " ال سبيل إىل مقاومتها   "عبارة  و. مادياً
تؤكد على وجوب وجود قيد عجزت الدولة عـن         " القوة"

غري "وكي يعترب احلدث . ا لديها من وسائلجتنبه أو مقاومته مب
ينبغي أال يكون منظوراً قبل وقوعه أو تسهل رؤيتـه    " متوقع

أو "  ال سبيل إىل مقاومتهاالقوة اليت"كذلك فإن . قبل وقوعه
ينبغي هلما أن يرتبطا ارتباطـاً سـببياً        " احلدث غري املتوقع  "

بظرف االستحالة املادية، على النحو املشار إليه يف عبـارة          
ورهناً ". مستحيالً مادياً ] جيعله[مبا   ... لقوة قاهرة راجعاً  "

، تنتفي عدم مشروعية تـصرف الدولـة حيـث          ٢بالفقرة  
  . العناصر ما دامت حالة القوة القاهرة مستمرةًُتستوفَى هذه

واالستحالة املادية لألداء اليت تنشأ عنـها القـوة           )٣(
مثـل  (ادي مالقاهرة قد تكون راجعة إىل حدث طبيعي أو      

قسوة الطقس اليت قد تؤدي إىل حتويل وجهة طائرات الدولة 
إىل إقليم دولة أخرى، أو الـزالزل، أو الفيـضانات، أو           

مثل فقدان السيطرة علـى     (أو إىل تدخل بشري     ) اجلفاف
جزء من إقليم الدولة من جراء مترد أو دمار منطقة بفعـل            

، أو إىل جمموعـة     )عمليات عسكرية تضطلع هبا دولة ثالثة     
                                                        

)٣٤٥( "'Force majeure' and 'fortuitous event' as 

circumstances precluding wrongfulness: survey of State practice, 

international judicial decisions and doctrine"،   دراسة أعـدهتا األمانـة 
ــة ح( ــا،١٩٧٨ولي ــد الث ــزء األول( ين اجملل ــة ٦١، ص )اجل ، الوثيق

A/CN.4/315.(  

وبعض حاالت اإلجبار أو القسر . عناصر من هذين العاملني
اليت تنطوي على فرض قوة على الدولة قد ترقى أيـضاً إىل      

وينبغـي  . ٢٣ إذا استوفت خمتلف شروط املادة       قوة قاهرة 
على وجه اخلصوص أال يوجد سبيل ملقاومة احلالة حبيث ال          

. توجد أمام الدولة املعنية إمكانية حقيقية لـتاليف آثارهـا         
 ال تشمل الظروف اليت تزداد فيها صـعوبة         والقوة القاهرة 

أداء التزام من االلتزامات، بسبب أزمة سياسية أو اقتصادية         
كما ال تشمل احلاالت الناشئة عـن       . ما، على سبيل املثال   

 حىت وإن كان الضرر     ،)٣٤٦(إمهال الدولة املعنية أو تقصريها    
  .)٣٤٧( وغري متعمدذاته الناجم عن ذلك ضرراً عرضياً

 يف اتفاقية   ٦١ويف صياغة النص الذي أصبح املادة         )٤(
ئل ، أخذت جلنة القانون الدويل بالرأي القا١٩٦٩فيينا لعام 

 هي ظرف ناف لعدم املشروعية بـصدد        القوة القاهرة إن  
تنفيذ معاهدة، متاماً مثلما اعُتربت استحالة التنفيذ لـسبب         

رأى مؤمتر األمم املتحدة    و. )٣٤٨(طارئ داعياً إلهناء معاهدة   
ولكن حفاظـاً علـى   . )٣٤٩(لقانون املعاهدات الرأي نفسه 

ة استقرار املعاهدات أصر املؤمتر على وضع صـيغة ضـيق         
أما .  بقدر ما يتعلق األمر بإهناء معاهدة      ٦١النطاق للمادة   

                                                        
يما يتعلق مثالً حبوادث قصف طيارين أملـان ملدينـة          ف )٣٤٦(

، وقصف طيار فرنـسي     ١٩١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٧يف  " الشودفون"
، وهي حوادث نسبت إىل إمهال   ١٩١٧أبريل  /يسان ن ٢٦ملدينة بورتري يف    

ودفع تعويضات عن األضـرار      الطيارين، تعهد املتحاربون مبعاقبة الفاعلني    
انظر الدراسة اليت أعدهتا األمانة، املرجع املذكور، الفقرتـان         (اليت وقعت   

٢٥٦-٢٥٥.(  
 أُصيب إصابة قاتلـة برصاصـة       ١٩٠٦ثالً يف عام    م )٣٤٧(

سية ضابط أمريكي على منت سفينة الواليات       أطلقت من سفينة حربية فرن    
وحصلت .  شيفو الصيين  ءعندما دخلت هذه السفينة مينا     شاتانوغاتاملتحدة  

  :حكومة الواليات املتحدة على تعويض مؤكدة ما يلي
ذا كان ال ميكن اعتبار مقتل الضابط إنغلند إال حادثاً، فإنه           إ"

 ميكن جتنبـها والـيت ال   ال ميكن اعتباره أيضاً من فئة احلوادث اليت ال        
والواقع أنه ال ميكن تصور إمكان وقوعه بـدون         . تستتبع أي مسؤولية  

ر عامل مساعد هو عدم التزام درجة كافية من احلذر من جانـب             فتو
ضباط السفينة دوبيت توار الذين كانوا مسؤولني عن مترين إطالق النار           

خط  شاتانوغاتوالذيـن مل يوقفوا إطالق النار عندما دخلت السفينة         
  ."النار يف أثناء مرورها العادي عرب القناة العامة

M. M. Whiteman, Damages in International Law (Washington, D. C., 

United States Government Printing Office, 1937), vol. I, p. 221 .  انظـر
  .١٣٠ة ، الفقر) أعاله٣٤٥احلاشية (أيضاً الدراسة اليت أعدهتا األمانة 

  .٢٥٥ اجمللد الثاين، ص ،١٩٦٦ولية ح )٣٤٨(
 United Nationsنظر مثالً مقترح ممثل املكـسيك يف  ا )٣٤٩(

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 

26 March–24 May 1968 and 9 April–22 May 1969, Documents of the 

Conference (United Nations publication, Sales No. E.70.V.5), Report of 

the Committee of the Whole on its work at the first session of the 

Conference, document A/CONF.39/14, p. 182, para. 531 (a).  



  مسؤولية الدول

  

99 

 كظرف ناف لعـدم     بالقوة القاهرة درجة الصعوبة املتصلة    
صعوبة أقل من املطلوب    لاملشروعية فهي رغم ضخامة هذه ا     

 إلهناء معاهدة الستحالة التنفيذ لسبب طارئ،       ٦١يف املادة   
ـ كما ذكرت حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية            شروعم

  : ناغيماروس- غابتشيكوفو 
الزوال أو اهلدم الدائم لشيء ال غىن ` ٦١ من املادة ١تشترط الفقرة و

. استحالة التنفيـذ    لتربير إهناء املعاهدة بسبب    `عنه لتنفيذ املعاهدة  
وخالل املؤمتر، قدم اقتراح يرمي إىل توسيع نطاق املـادة بـإدراج            

سب الصعوبات املالية حاالت من قبيل استحالة تسديد بعض املبالغ ب 
د تؤدي إىل نفي عدم      ق ورغم التسليم بأن تلك احلاالت    ... اخلطرية  

، فإن ةاملشروعية عن عدم وفاء طرف بالتزاماته الناشئة مبوجب معاهد
الدول املشاركة مل تكن مستعدة العتبار تلك احلاالت سبباً إلهنـاء           

  .)٣٥٠(معاهدة أو تعليقها، وفضلت أن تلتزم مبفهوم أضيق

وعلى صعيد املمارسة، مل توجد يف العديـد مـن       )٥(
استحالة فعليـة   " االستحالة"القضايا اليت اعتمد فيها على      

تايل فشل االحتجاج لتتميز عن ازدياد يف صعوبة التنفيذ، وبا
ولكن وجدت قضايا تقوم علـى أسـاس        . بالقوة القاهرة 

االستحالة املادية، مثل اضطرار طائرة تابعة لدولة مـا إىل          
دخول اجملال اجلوي لدولة أخرى بدون إذن منها وذلـك          
. بسبب ضرر أو فقدان السيطرة على الطائرة بسبب الطقس

  .)٣٥١(ويف هذه القضايا قُبل مبدأ انتفاء عدم املشروعية
وإضافة إىل احلوادث اجلوية، فإن املبدأ الوارد يف املـادة            )٦(

 من  ٣رة   معترف به أيضاً بصدد عبور السفن الربيء يف الفق         ٢٣
 ٢ من اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة والفقرة         ١٤املادة  

 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وكذلك        ١٨من املادة   
 من اتفاقيـة جتـارة املـرور العـابر          ٧ من املادة    ١قرة  فيف ال 

وقد أُدرجت القوة القاهرة يف     . للدول غري الساحلية  ) الترانزيت(

                                                        
)٣٥٠( Gabčíkovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

  .١٠٢، الفقرة ٦٣، ص )أعاله
 العرضي دون إذن يف اجملال      نظر مثالً حاالت الدخول   ا )٣٥١(

اجلوي بسبب الطقس، وحاالت القصف العرضي إلقليم حمايد قصفاً يعزى          
إىل أخطاء مالحية يف أثناء احلرب العاملية األوىل، وهي حاالت حبثـت يف             

. ٢٥٦-٢٥٠، الفقرات   ) أعاله ٣٤٥احلاشية  (اليت أعدهتا األمانة     الدراسة
لدولتني املعنيـتني يف حـوادث دخـول    وانظر أيضاً الرسائل املتبادلة بني ا   

طائرات حربية تابعة للواليات املتحدة اجملال اجلوي اليوغوساليف يف عـام           
١٩٤٦،United States of America, Department of State Bulletin 

(Washington, D. C.), vol. XV, No. 376 (15 September 1946), p. 502 ،
، والـحادث  ١٤٤عدهتا األمانة، الفقرة    وهي مستنسخة يف الدراسة اليت أ     

 .I.C.J،١٩٥٤الذي أسفر عن تقدمي طلب إىل حمكمة العدل الدولية يف عام 

Pleadings, Treatment in Hungary of Aircraft and Crew of the United 

States of America, p. 14)  ١٧مذكرة موجهة إىل حكومة هنغاريا ومؤرخة 
غري الواضح دائماً ما إذا كانت هذه القـضايا         ومن  ). ١٩٥٣مارس  /آذار

  .القوة القاهرةترتكز على حالة الشدة أو 

 باعتبارها عنصراً مكوناً للقاعـدة األوليـة ذات         هذه النصوص 
الصلة؛ ومع ذلك فإن قبوهلا يف هذه احلاالت يساعد على تأكيد           

  .وجود مبدأ عام يف القانون الدويل لـه أثر مماثل
وكـثرياً مـا    . وقُبل هذا املبدأ أيضاً يف حماكم دولية        )٧(

أشارت جلان املطالبات املختلطة إىل عدم توقـع هجمـات           
مردين يف نفي مسؤولية الدولة اليت وقعـت اهلجمـات يف           املت

إقليمها عما أسفرت عنه هذه اهلجمات من أضـرار حلقـت           
ـ  ا ،ملنـارات اويف التحكيم يف قضية     . )٣٥٢(بأجانب تولت س

 على منارة متلكهـا شـركة       ١٩١٥احلكومة اليونانية يف عام     
. فرنسية، وُدمرت هذه املنارة الحقاً بعمل حريب قام به عـدو          

ضت هيئة التحكيم املطالبة الفرنسية باسترداد املنارة حبجة        ورف
 قُبل املبـدأ    ،لتعويض الروسي اويف قضية   . )٣٥٣(القوة القاهرة 
ألن تسديد الدين مل يكـن        فشل بالقوة القاهرة ولكن الدفع   

وسلمت حمكمة العدل الدويل الدائمـة      . )٣٥٤(مستحيالً مادياً 
رغـم أن   (ون   كمبدأ عام من مبـادئ القـان       بالقوة القاهرة 

يف ) االحتجاج هبا ُرفض مرة أخرى بناًء على وقائع الـدعوى         
ويف التحكيم . )٣٥٥(لقروض الصربية والقروض الربازيليةاقضييت 

عتمـدت  ا،  "ينبو واريور ر"قضية   يف قضية أحدث عهداً هي    
 كظرف ناف لعـدم املـشروعية يف        القوة القاهرة فرنسا على   

عادهتما بعد العـالج    وعدم إ " هاو"تصرفها بنقل ضابطني من     
  :وقد تناولت احملكمة النقطة بإجياز على النحو التايل. الطيب

ن نيوزيلندا حمقة يف القول بأن عذر القوة القاهرة غـري ذي صـلة              إ
 هذه القضية ألن معيار تطبيقه هو معيار االستحالة املطلقة          عمبوضو

يـشكل  واملادية، وألن الظرف الذي جيعل التنفيذ صعباً أو شاقاً ال           
  .)٣٥٦(القوة القاهرةحالة من حاالت 

                                                        
 الربيطانية يف   -نظر مثالً قرار جلنة املطالبات األمريكية       ا )٣٥٢(

ـ   Saint Albans Raid, Moore, History and Digest, vol. IV, p. 4042ضيةق

؛ ٣٣٩لفقرة  ا،  )عاله أ ٣٤٥احلاشية  ( والدراسة اليت أعدهتا األمانة      ،(1873)
 ,Wipperman الفرتويليـة يف قـضية  -وقرارات جلنة املطالبات األمريكية 

Moore, History and Digest, vol. III, p. 3039،   والدراسة الـيت أعـدهتا 
احلاشية ( De Brissot and others؛ وقضية ٣٥٠-٣٤٩، الفقرتـان ةاألمان
؛ وقـرار جلنـة     ٣٥٢ الفقرة   ، والدراسة اليت أعدهتا األمانة،    ) أعاله ١١٧

 Gill, UNRIAA, vol. V (Sales املكسيكية يف قـضية -املطالبات الربيطانية 

No. 1952.V.3), p. 157 (1931)،٤٦٣رة ق والدراسة اليت أعدهتا األمانة، الف.  
)٣٥٣( Lighthouses arbitration)  أعاله١٨٢انظر احلاشية ( ،

  .٢٢٠-٢١٩ص 
)٣٥٤( UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 421, at p. 

443 (1912).  
)٣٥٥( Serbian Loans, Judgment No. 14, 1929, P.C.I.J., 

Series A, No. 20, pp. 39–40; Brazilian Loans, Judgment No. 15, ibid., 

No. 21, p. 120.  
)٣٥٦( "Rainbow Warrior" )  أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

  .٢٥٣ص 
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وباإلضافة إىل تطبيق ظرف القـوة القـاهرة يف           )٨(
العالقات بني الدول كمسألة من مسائل القانون الـدويل         

 هذا الظرف يتكرر كثرياً يف ميـدان التجـارة          نالعام، فإ 
الدولية والتحكيم املختلط، ورمبا تتوفر فيه شروط تؤهلـه         

  . )٣٥٧( من مبادئ القانونألن يكون مبدأً عاماً
 إذا هـي    بالقوة القاهرة وال جيوز أن حتتج الدولة        )٩(

الشركة  ففي قضية . تسببت يف احلالة املعنية أو دفعت إليها      
 ة لالستثمارات األجنبية ومجهورية بورونـدي     يالعربية الليب 

االستحالة " ألن   بالقوة القاهرة فضت هيئة التحكيم الدفع     ر
ة عن قوة ال سبيل إىل مقاومتـها أو         املزعومة مل تكن ناجت   

حدث خارجي غري متوقع خارج عن سيطرة بوروندي، بل إن          
وبناء . )٣٥٨(..."االستحالة نتجت عن قرار انفرادي لتلك الدولة      

 مـن   ٦١املبّين يف املادة     األساس املكافئ إلهناء معاهدة،      ىعل
، ال ميكن االحتجاج باالسـتحالة      ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

إذا كانت االستحالة نتيجة خلرق هذا الطرف إمـا         "ة  املادي
اللتزام مترتب عليه مبقتضى املعاهدة أو ألي التزام دويل آخر 

وبالقياس إىل هذا ". يترتب عليه إزاء طرف آخر يف املعاهدة
 يف بالقوة القـاهرة  االحتجاج   )أ(٢لفقرة  االنص، تستبعد   

ما منفردة أو  راجعة، إالقوة القاهرةالظروف اليت تكون فيها 
. باالقتران مع عوامل أخرى، إىل تصرف الدولة اليت حتتج هبا

 ال يكفي أن تكون الدولة احملتجة       )أ(٢وكي تنطبق الفقرة    
مهت يف نشوء ظرف االستحالة املادية، ا قد سبالقوة القاهرة
ظرف القوة القاهرة إىل تصرف الدولة " يرجع"بل ينبغي أن 
 يف  بالقوة القـاهرة  الحتجاج  وهذا يسمح با  . اليت حتتج به  

الظروف اليت قد تكون الدولة فيها قد سامهت عن غري قصد 
يف حدوث االستحالة املادية بشيء يتبني الحقاً أنـه رمبـا           
أمكن جعله خمتلفاً ولكنه جرى حبسن نية ومل يـساهم يف           

                                                        
م الصادرة   األحكا يف القوة القاهرة يما يتعلق مبوضوع    ف )٣٥٧(

 G. H. Aldrich, The األمريكيـة، انظـر  -عن حمكمة املطالبات اإليرانيـة  

Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (Oxford, 

Clarendon Press, 1996), pp. 306–320 . ًبـالقوة القـاهرة  واعترف أيضا 
 caseانظر، مثالً، . كمبدأ عام من مبادئ القانون يف حمكمة العدل األوروبية

145/85, Denkavit v. Belgium, Eur. Court H.R., Reports 1987–2, p. 565; 

case 101/84, Commission of the European Communities v. Italian 

Republic, ibid., Reports 1985–6, p. 2629 .  مـن  ٧٩وانظر أيضاً املـادة 
  لبيــع الــدويل للبــضائع ا األمــم املتحــدة املتعلقــة بعقــود تفاقيــةا

P. Schlechtriem, ed., Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods, 2nd ed. (trans. G. Thomas) (Oxford, 

Clarendon Press, 1998), pp. 600–626; and article 7.1.7 of the 

UNIDROIT Principles, Principles of International Commercial 

Contracts (Rome, Unidroit, 1994), pp. 169–171.  
)٣٥٨( ILR, vol. 96 (1994), p. 318, para. 55.  

 )أ(٢وتقتضي الفقرة   . التقليل من كون احلدث غري متوقع     
  . دوراً كبرياًالقوة القاهرةوث أن يكون دور الدولة يف حد

احلاالت اليت تكون فيهـا      )ب(٢لفقرة  اوتتناول    )١٠(
، سـواء  القوة القاهرة الدولة قد قبلت فعالً باجملازفة بنشوء       

من حيث االلتزام نفسه أو بتصرفها أو مبقتضى         فعلت ذلك 
للقوة وهذا يبني املبدأ القائل إنه ال ينبغي        . فعل انفرادي ما  

 تعفي من األداء إذا تعهدت الدولة مبنع نـشوء           أن القاهرة
. )٣٥٩(الظرف املعّين أو أخذت على عاتقها حتمل اجملازفـة        

 الوعندما تقبل الدولة حتمل املسؤولية عن جمازفة معينـة          
.  جتنباً للمـسؤولية   بالقوة القاهرة ميكنها عندئذ االحتجاج    

س ولكن القبول باجملازفة ينبغي له أن يكون خالياً من أي لب
  .وموجهاً ألولئك الذين يكون هذا االلتزام واجباً جتاههم

   حالة الشدة - ٢٤ملادة ا

تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولـة          - ١  
ام دويل لتلك الدولة إذا مل تكن لـدى  زالذي ال يكون مطابقاً اللت   

الشخص الذي قام بالفعل املذكور، وهو يف حالة شـدة، وسـيلة        
ياته أو حياة األشخاص اآلخرين املوكلة إليه معقولة أخرى إلنقاذ ح

  .رعايتهم

  : يف احلالتني التاليتني١ال تنطبق الفقرة   - ٢  

يف حالة الشدة اليت ُتعزى منفردة أو باالقتران   )أ(  
   عوامل أخرى إىل تصرف الدولة اليت تتذرع هبا؛ أوعم

يف حالة ترجيح أن يؤدي الفعـل املعـين إىل            )ب(  
  . أكربحدوث خطر مماثل أو

  لتعليقا

 احلالة احملددة اليت يكون فيها فرد      ٢٤تتناول املادة     )١(
ُتنسب أفعاله إىل الدولة يف حالة خطر، سواء هو شخصياً أو 

تنفي هـذه املـادة عـدم       و. أشخاص مشمولون برعايته  
مشروعية التصرف الذي يتصرفه وكيل الدولة يف ظروف ال 

ول آخر إلنقـاذ  يكون فيها أمام هذا الوكيل أي سبيل معق      
 اليت تناولتها املـادة     القوة القاهرة وخالفاً لظروف   . احلياة
، فإن الشخص الذي يتصرف يف حالة الشدة ال يكون          ٢٣

تصرفه تصرفاً غري إرادي حىت وإن كانت حالة اخلطر تلغي          

                                                        
 من الدراسة اليت أعدهتا األمانة      ٣١ما جاء يف الفقرة     ك )٣٥٩(

، فإنه جيوز للدول أن تتخلى عن احلق يف االعتمـاد           ) أعاله ٣٤٥حلاشية  ا(
لطريقة األكثر شيوعاً يف ذلك هي      وا.  عن طريق االتفاق   القوة القاهرة على  

  . املعنيالقوة القاهرةعقد اتفاق أو التزام ُيقَبل مبوجبه مسبقاً حدث 
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كما أن حالة الشدة ليست حالة اختيار       . )٣٦٠(خياره فعلياً 
 مشروعة أخرى للدولة    بني االمتثال للقانون الدويل ومصاحل    

. ٢٥كتلك اليت تتسم هبا ظروف الضرورة فـي إطار املادة 
واملصلحة املعنية هي املصلحة املباشرة املتمثلة يف إنقاذ أرواح 

  .ن جنسيتهمعالناس بغض النظر 

ويف املمارسة، تشمل دعاوى ظروف الـشدة يف          )٢(
أغلب األحيان دخول طائرات أو سفن إقلـيَم دولـة يف           

شدة الطقس أو يف أعقاب عطـل ميكـانيكي أو          ظروف  
 ومن األمثلة على ذلك دخول طائرة حربيـة         )٣٦١(مالحي

ويف . ١٩٤٦أمريكية اجملالَ اجلوي ليوغوسـالفيا يف عـام         
ائرات حربية أمريكية اجملـال اجلـوي       طمناسبتني، دخلت   

اليوغوساليف دون إذن وتعرضت للهجوم من ِقبل الدفاعات     
واحتجت حكومة الواليات املتحـدة     . اجلوية اليوغوسالفية 

على األعمال اليوغوسالفية مستندةً يف ذلـك إىل كـون          
الطائرات قد دخلت اجملال اجلوي اليوغوساليف جملرد جتنب        

وردت احلكومة اليوغوسـالفية علـى ذلـك        . خطر بالغ 
مستنكرةً االنتهاك املنتظم جملاهلا اجلوي، ومدعيةً أن ذلك ال         

وأبلغ .  مقصوداً بالنظر إىل تكرره    ميكن إال أن يكون عمالً    
القائم باألعمال اليوغوساليف يف مذكرة قـدمها يف وقـت         
الحق إىل وزارة اخلارجية األمريكية بأن املاريشال تيتو قد         
منع أي إطالق نار على الطائرات اليت تدخل اجملال اجلوي          
إلقليم يوغوسالفيا دون إذن، مفترضاً أن حكومة الواليات        

باختاذ اخلطوات الالزمة ملنـع     "وم من جانبها    املتحدة ستق 
هذه الطلعات اجلوية إال يف احلاالت الطارئة أو يف الطقس          
السيئ، هذه احلاالت اليت ميكن وضـع ترتيبـات بـشأهنا           

. )٣٦٢("باتفاق بني السلطات األمريكيـة واليوغوسـالفية      
وأكد وزير اخلارجية األمريكي بالوكالـة يف رده بأنـه مل           

ات أمريكية فوق يوغوسـالفيا بـدون إذن        حتلق أي طائر  
إال إذا  "مسبق من السلطات اليوغوسـالفية عـن عمـد          

غري أن وزيـر اخلارجيـة   ". اضطُرت لذلك يف حالة طارئة 
  :بالوكالة أضاف

                                                        
ذا السبب، كثرياً ما يعّرفها الكتاب الذين نظـروا يف          هل ) ٣٦٠(

انظر . لالمتثال لاللتزام الدويل  " االستحالة النسبية "حلالة بأهنا من حاالت     اهذه  
 O. J. Lissitzyn, "The treatment of aerial intruders in recent practiceمـثالً 

and international law", AJIL, vol. 47, No. 4 (October 1953), p. 588.  
، ) أعاله٣٤٥شية ااحل(نظر الدراسة اليت أعدهتا األمانة ا )٣٦١(
  .٢٥٢ و١٤٢-١٤١الفقرات 

)٣٦٢( United States of America, Department of State 

Bulletin ) لدراسة اليت أعـدهتا    ا، مستنسخة يف    ) أعاله ٣٥١اشية  انظر احل
  .١٤٤، الفقرة ) أعاله٣٤٥انظر احلاشية (األمانة 

أن حكومة يوغوسالفيا تدرك أنه يف حالة تعرض الطائرة ومن  فترُضأ
ن حىت وإن   فيها للخطر، قد تغري الطائرة مسارهـا حبثاً عن األمـا        

أدى هذا العمل إىل الطريان فوق إقلـيم يوغوسـالفيا بـدون إذن             
  .)٣٦٣(مسبق

وقُدمت أيضاً دعاوى حتتج بظـروف الـشدة يف           )٣(
د أن دخلـت سـفن      عفب. حاالت انتهاك احلدود البحرية   

 ١٩٧٥ديـسمرب   /البحرية الربيطانية مثالً يف كانون األول     
اململكة املتحدة أن املياه اإلقليمية اآليسلندية، ادعت حكومة 

ميناء أمان من الطقس "السفن املعنية قد فعلت ذلك حبثاً عن 
الشديد ألن هلا احلق يف القيام بذلك مبوجب القانون الدويل          

يسلندا أن السفن الربيطانية كانت     آوأكدت  . )٣٦٤("العريف
يف مياهها لغرض وحيد هو خلق حادث ولكنها مل تعترض          

ن الربيطانية يف ظروف الشدة على مسألة أنه لو كانت السف
  .ألمكنها دخول املياه اإلقليمية اآليسلندية

ورغم أن املمارسة قد ركـزت تارخييـاً علـى            )٤(
 ال  ٢٤املـادة    الدعاوى اليت تشمل السفن والطائرات، فإن     

ينبو ر"فالتحكيم يف قضية    . )٣٦٥(تقتصر على هذه احلاالت   
افية انطوى على الدفع بظروف الشدة كظروف ن       "واريور

وحاولت . لعدم املشروعية خارج سياق السفن أو الطائرات
" هـاو "فرنسا تربير تصرفها يف نقل الضابطني من جزيرة         

علـى   ظروف الشدة يف حالة طارئة للغاية تنطـوي       "حبجة  
اعتبارات إنسانية أساسـية تـؤثر علـى أجهـزة الدولـة            

وقبلت هيئة التحكيم باإلمجاع هذه احلجة من       . )٣٦٦("الفاعلة
ث املبدأ، ووافقت أغلبية أعضاء اهليئة على اعتبارها تنطبق حي

أما فيما يتعلق باملبـدأ، فقـد       . على وقائع حالة من احلالتني    
  :ثالثة أمور هي اشترطت هيئة التحكيم على فرنسا أن تبني

وجود ظروف استثنائية للغاية تتسم بأقـصى         )١(  
ـ         ا مـن   درجات االستعجال وتنطوي على اعتبارات طبية أو غريه

االعتبارات ذات الطابع األساسي، على أن ُيشترط دائماً احلصول يف          

                                                        
، ) أعاله٣٤٥انظر احلاشية (لدراسة اليت أعدهتا األمانة ا )٣٦٣(

ديسمرب / كانون األول  ٢وترد احلجة ذاهتا يف املذكرة املؤرخة       . ١٤٥ة  رالفق
 إىل حمكمة العـدل الدوليـة        اليت قدمتها حكومة الواليات املتحدة     ١٩٥٨

 I.C.J. Pleadings, Aerial (Incident of 27 July)بصدد حادث جوي آخـر 

(1955, pp. 358-359.  
 اجللـسة   ،لوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة الثالثون     ا )٣٦٤(
نظر الدراسة اليت   ا؛  ٢٤، الفقرة   ١٩٧٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦،  ١٨٦٦

  .١٣٦، الفقرة )ه أعال٣٤٥احلاشية (أعدهتا األمانة 
جدت أيضاً حاالت تنطوي على انتهاك حلدود برية        و )٣٦٥(

انظر مثالً حالة انتهاك احلدود النمساوية من       . إلنقاذ حياة شخص يف خطر    
احلاشـية  (لدراسة اليت أعدهتا األمانـة      ايف   ١٨٦٢ِقبل جنود إيطاليني عاَم     

  .١٢١، الفقرة ) أعاله٣٤٥
)٣٦٦( "Rainbow Warrior")   أعـاله  ٤٦انظر احلاشـية(،  

  .٧٨، الفقرة ٢٥٥-٢٥٤ص 
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وقت الحق على اعتراف عاجل بوجود هذه الظروف االستثنائية من          
اًأالطرف اآلخر صاحب املصلحة    .و إثباهتا إثباتاً جلّي

إعادة الوضع إىل ما كان عليه فيمـا يتعلـق            )٢(  
ملا تنتـهي أسـباب حالـة       حا" هاو"باالمتثال للتكليف بالعمل يف     

  .الطوارئ احملتج هبا لتربير اإلعادة إىل الوطن

وجود جهد يقوم على حـسن النيـة يرمـي إىل             )٣(  
  .)٣٦٧(١٩٨٦ق عام ااحلصول على موافقة نيوزيلندا مبقتضى شروط اتف

الواقع أن اخلطر الذي واجه أحد الضابطني والذي رمبا مل          و
قيقياً ورمبا وشيكاً،   يكن خطراً مهدداً حلياته كان خطراً ح      

. ومل ينكر ذلك الطبيب النيوزيلندي الذي فحصه الحقـاً        
وعلى العكس من ذلك، فإن املربرات اليت قدمت يف حالة          

طيب حبجة احلمل والرغبة     احلاجة إىل فحص  (الضابط الثاين   
مل تـنجح يف تربيـر     ) يف رؤية األب املشرف على املـوت      

ة اجلنني مل تكونـا يف      فحياة العميلة وحيا  . اإلجراء الطارئ 
خطر يف أي مرحلة من املراحل وكانت توجد مرافق طبية          

  :ورأت هيئة التحكيم أنه. ممتازة قريبة منهما
من املسؤولية عن نقـل     البّتة   ان الواضح أن هذه الظروف ال ُتعفي فرنس       م

الضابطة بريري وال ُتّربر خرقَها اللتزاماهتا الناجم عن ختلفها عـن إعـادة             
ويف حالة الرائدة مافار، حاملا انتهت األسباب الداعية        " (هاو" إىل   الضابطني
  .)٣٦٨(فها هنا يوجد خرق واضح اللتزاماهتا). إىل النقل

أيضاً يف معاهدات  إن االحتجاج حبالة الشدة مقبول  )٥(
عديدة باعتباره ظرفاً يربر التصرف الذي يكون لوال ذلـك          

 مـن اتفاقيـة     ١٤ من املادة    ٣فالفقرة  . تصرفاً غري مشروع  
البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة تسمح بتوقف السفن وُرسّوها 
يف أثناء رحالهتا عرب حبار إقليمية أجنبية بقدر ما يكون هذا           

وهذا النص مكرر   . التصرف ضرورياً بالنظر إىل حالة الشدة     
من اتفاقيـة   ١٨ من املادة    ٢بنفس العبارات تقريباً يف الفقرة      

وتـرد نصوص مماثلة يف    . )٣٦٩(قانون البحار األمم املتحدة ل  
  .)٣٧٠(االتفاقيات الدولية بشأن منع التلوث يف البحار

                                                        
  .٧٩، الفقرة ٢٥٥، ص املرجع نفسه )٣٦٧(
  .٩٩، الفقرة ٢٦٣، ص املرجع نفسه )٣٦٨(
 من  ١٠٩ و ٩٨، و )ج(١، الفقرة   ٣٩نظر أيضاً املواد    ا )٣٦٩(
  .االتفاقية

ظر مثالً االتفاقيـــة الدولية ملنـع تلوث البحار       ان )٣٧٠(
فط يف   منها على أن حظر تـصريف الـن        )أ()١(٤بالنفط اليت تنص املادة     

لغرض ضمان سالمة السفينة، أو "البحار ال ينطبق إذا حدث هذا التصريف 
انظر أيضاً ". منع وقوع ضرر يف السفينة أو الشحنة، أو إنقاذ حياة يف البحر  

اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى، الـيت            
 النفايـات ال ينطبـق       منها على أن حظر إلقاء     ٥ من املادة    ١تنص الفقرة   
من الضروري ضمان سالمة حيـاة البـشر أو الـسفن أو            "عندما يكون   

الطائرات أو املنصات أو غريها من اهلياكل اليت يقيمها اإلنسان يف البحـر             
يف أي حال تشكل خطراً على حياة البشر أو هتديداً حقيقياً للسفن أو             ... 

 على احلاالت اليت تكون فيهـا       ٢٤وتقتصر املادة     )٦(
ويبدو أن هيئة التحكـيم يف قـضية        .  خطر حياة البشر يف  

قد اختذت موقفاً ينطلق من نظرة أوسع إىل         "ينبو واريور ر"
الحتجاج بالشدة، قابلة على ما يبـدو       الظروف اليت تربر ا   

. بالقول إن وجود خطر جدي على الصحة يعتـرب كافيـاً          
 لتشمل احلاالت الـيت     ٢٤واملشكلة يف توسيع نطاق املادة      

ة أقل تعرضاً للخطر هي مشكلة تعيني احلد        اتكون فيها احلي  
ويف ظروف الشدة اليت تشمل الطائرات      . األدىن هلذا النطاق  
وبة يف إثبات وجود خطر على احليـاة،        ال توجد عادة صع   

. ولكن ظروفاً أخرى تطرح جمموعة واسعة من اإلمكانيات       
ونظراً إىل سياق الفصل اخلامس واحتمال وجـود حلـول     
أخرى للحاالت اليت ال تكون فيها احلياة معرضة للخطـر          
بشكل واضح، ال يبدو من الضروري توسيع نطاق ظروف         

ويف احلاالت الـيت    . ة نفسها الشدة إىل أبعد مما يهدد احليا     
يكون فيها وكيل الدولة يف ظروف شدة ومضطراً إلنقـاذ          
األرواح، ينبغي أن توجد درجة من املرونة يف تقييم ظروف    

،الوارد "وسيلة معقولة أخرى"أما معيار عدم وجود . الشدة
، فالغرض منه هو إقامة توازن بني الرغبـة يف          ٢٤يف املادة   

يف اخليارات اليت توجد أمام الوكيـل       توفري قدر من املرونة     
للعمل على إنقـاذ األرواح واحلاجـة إىل تقييـد نطـاق            

  .االحتجاج بظروف الشدة بالنظر إىل طابعه االستثنائي

تجاج بظروف الشدة كظروف نافية حوال جيوز اال  )٧(
لعدم املشروعية يف احلاالت اليت تصرف فيها وكيل الدولة         

ه، أو حيث توجد عالقة خاصة      تصرفاً يرمي إىل إنقاذ حيات    
بني جهاز الدولة أو وكيلها، واألشخاص الذين يواجهـون     

وال تشمل الشدة حاالت الطوارئ األعم اليت تعترب        . اخلطر
  .حاالت ضرورة أكثر منها حاالت شدة

 ال تنفي عدم مشروعية التصرف إال بقدر        ٢٤واملادة    )٨(
 فيها احلياة   ما يكون ذلك ضرورياً لتجنب احلاالت اليت تكون       

وهي بالتايل ال تعفي الدولة أو وكيلها مـن         . معرضة للخطر 
كـشرط إبـالغ    ) وطنية أو دولية  (االمتثال لشروط أخرى    

املعلومات ذات الصلة عن     السلطات املعنية بالوصول، أو تقدمي    
  .)٣٧١(الرحلة أو املسافريـن أو الشحنات

                                                                                      
البحر إذا كان يبدو أن اإللقاء      الطائرات أو اهلياكل اليت يقيمها اإلنسان يف        

انظر كذلك اتفاقية منع التلوث البحري    ". هو السبيل الوحيد لتجنب اخلطر    
؛ واالتفاقيـة   ))١(٨الـمادة  (الناجم عن اإلغراق من السفن والطائرات       

، املرفق األول،   )اتفاقية ماربول  (١٩٧٣الدولية ملنع التلوث من السفن لعام       
  ).أ(١١القاعدة 

 Cashin and Lewis v. The King, Canada Lawنظرا )٣٧١(

Reports (1935), p. 103 .)  وحىت إذا دخلت السفينة امليناء يف ظـروف
ـ ). الشدة، فإهنا ال تعفى من شرط اإلبالغ عن رحلتـها             أيـضاً  رانظ
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، فإن احلالـة الـيت      القوة القاهرة وكما يف حالة      )٩(
. سببها أو تدفع إليها الدولة احملتجة هبا ال تكون حالة شدةُت

ويف حاالت عديدة قد تكون الدولة اليت حتـتج بظـروف           
غـري   الشدة قد سامهت فـي هذه احلالة، ولـو مـسامهةً         

غري أنه ينبغي إيالء األولويـة للتـدابري الالزمـة          . مباشرة
إلنقـاذ احلياة، وال تستبعـد ظروف الشـدة، مبوجـب        

إال فـي حالة الشـدة اليت ُتعزى منفردة أو         )أ(٢قرة  لفا
باالقتران مع عوامـل أخـرى إىل تصرف الدولة اليت حتتج 

وهـذه هـي الصيغـة ذاهتا اليت اعُتمدت بـصدد        . هبـا
  .)٣٧٢(٢٣ من املادة )أ(٢الفقرة 

وظروف الشدة ال تنفي عدم املشروعية إال حيث          )١٠(
مثل حيـاة املـسافرين أو      (تكون املصاحل املطلوب محايتها     

متجاوزة جتاوزاً واضحاً للمصاحل األخرى املعرضة      ) الطاقم
وإذا كان التـصرف املطلـوب      . للخطر يف هذه الظروف   

 مـن عـدد     ربإعفاؤه يعرض للخطر عدداً من األرواح أك      
األرواح اليت قد ينقذها أو إذا كان من املرجح أن ُيحدث           

ُيـشمل باالحتجـاج    خطراً أكرب من اخلطر القائم فإنه ال        
ومن األمثلة على ذلك أن طائرة حربيـة        . بظروف الشدة 

حتمل متفجرات قد ُتحدث كارثة هببوطها هبوطاً اضطرارياً، 
أو أن غواصة نووية مصابة بعطل خطري قد حتدث تلوثـاً           

  وتـنص  . إشعاعياً يف امليناء الذي تطلـب اللجـوء إليـه         
ذا كــان  على أن ظروف الشدة ال تنطبق إ )ب(٢لفقرة  ا

مـن املرجح أن يؤدي الفعل املعين إىل حـدوث خطـر          
 الـيت ُتنـشئ     ١وهذا يتفق مع الفقـرة     . مماثـل أو أكرب  

اختبـاراً موضوعياً بتساؤهلا عما إذا مل يكن لدى الوكيل         
" مماثل أو أكرب  "وعبارة  . إلنقاذ احلياة " قول آخر عسبيل م "

  . احلياةينبغي تقييمها يف سياق الغرض العام وهو إنقاذ

   الضرورة - ٢٥ملادة ا

ال جيوز لدولة أن حتتج بالضرورة كمربر لنفي          - ١  
عدم املشروعية عن فعل غري مطابق اللتزام دويل لتلك الدولة إال           

  :يف احلالتني التاليتني

                                                                                      
the "Rebecca", Mexico-United States General Claims Commission, 

AJIL, vol. 23, No. 4 (October 1929), p. 860 ) دخلت السفينة امليناء يف
اعترب الدخول دخوالً : ظروف الشدة؛ وصودرت البضاعة ملخالفة مجركية

عتربت الضرورة معقولة يف تلك الظروف وليس جمرد استنساب؛ ولذلك          
 the"May" v. the King, Canada Law Reports؛ )املصادرة غري مشروعة

(1931), p. 374; the "Queen City" v. the King ,ibid., p. 387; and Rex v. 

Flahaut, Dominion Law Reports (1935), p. 685 ) ظروف "طبق اختبار
  ").الشدة احلقيقية اليت ال تقاوم

  .٢٣ن التعليق على املادة م) ٩(نظر الفقرة ا )٣٧٢(

ة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيـد   ليف حا   )أ(  
أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك          

  هددها؛ ويت

يف حالة كون هذا الفعل ال يؤثر تأثرياً جسيماً   )ب(  
على مصلحة أساسية للدولة أو للدول اليت كان االلتـزام قائمـاً     

  .جتاهها، أو للمجتمع الدويل ككل

 أن حتتج دولة بالـضرورة  لال جيوز يف أية حا     - ٢  
  :كمربر لنفي عدم املشروعية

نفي إمكانيـة   إذا كان االلتزام الدويل املعين ي       )أ(  
  االحتجاج بالضرورة؛ أو

إذا كانت الدولة قد أسهمت يف حدوث حالة          )ب(  
  .الضرورة

  لتعليقا

ــصطلح   )١( ــستخدم م ــضرورة"ُي  "necessity"" (ال
لوصف احلاالت ) بالفرنسية" état de nécessité"باإلنكليزية و

االستثنائية اليت يكون فيها السبيل الوحيد املتاح للدولة لصون         
ة أساسية من خطر جسيم ووشـيك يتهـددها هـو           مصلح

االمتناع، يف الوقت احلاضر، عن أداء التزام دويل آخر أقل شأناً 
ويف إطار الشروط احملددة حتديداً ضيقاً يف املـادة         . أو إحلاحاً 

  . هذا العذر ظرفاً نافياً لعدم املشروعيةرب، يعت٢٥
وعذر الضرورة هنا عذر استثنائي يف عـدد مـن            )٢(

، أو الدفاع   )٢٠املادة  (فالضرورة خبالف املوافقة    . انباجلو
، )٢٢املادة  (أو التدابري املضـادة    ) ٢١املادة  (عن النفس   

وهي . غري مرتبطة بالتصرف السـابق للدولـة املضرورة      
  ال تنطوي على تـصرف    ) ٢٣املادة   ( القاهرة ةالقوخبالف  

 )٢٤املادة  (وهي خبالف حالة الشدة     . ال إرادي أو قسري   
ال تكمن يف خطر يتهدد حياة األفراد املوكلة رعايتـهم إىل   
مسؤول حكومي وإمنا تكمن يف خطر جسيم يتهدد املصاحل         

وتنشأ حالـة   . األساسية للدولة أو للمجتمع الدويل ككل     
الضرورة إذا حدث تنازع ال سبيل إىل تسويته بني مصلحة          
أساسية من جهة والتزام واقع على الدولـة الـيت حتـتج            

وتعين هذه السمات اخلاصة أن  . ضرورة، من جهة أخرى   بال
حالة الضرورة لن تتاح إال فيما ندر لتربير عدم أداء التزام           

  .)٣٧٣(وأهنا خاضعة لقيود صارمة منعاً إلساءة استعماهلا

                                                        
عل املثال التقليدي على إساءة االستعمال هذه هـو         ل ) ٣٧٣(

، هذا االحتالل الـذي     ١٩١٤ام  احتالل أملانيا للكسمربغ وبلجيكا يف ع     
انظر، بوجه خاص، املـذكرة     . حاولت أملانيا تربيره على أساس الضرورة     

ل ـ الوزير األملاين فــي بروكس    ١٩١٤أغسطس  / آب ٢اليت قدمها يف    
 J. B. Scott, ed., Diplomatic Documentsإىل وزير اخلارجية البلجيكي، يف
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 قوي يؤيد وجود الضرورة كظـرف       دويوجد سن   )٣(
فقد احتجت بالضرورة دول وتناوهلا     . ناٍف لعدم املشروعية  

وقُبل عذر الـضرورة يف هـذه       . احملاكم الدولية عدد من   
  .احلاالت من حيث املبدأ، أو على األقل مل ُيرفض

ففي النـزاع الذي نشب بني إنكلترا والربتغال يف   )٤(
الية بأن الضرورة امللحة غ، احتجت احلكومة الربت١٨٣٢عام 

اليت فرضها توفري املواد الغذائية لبعض وحـدات القـوات          
مع اضطرابات داخلية سـوغت مـصادرهتا       املشاركة يف ق  

ملمتلكات رعايا بريطانيني، على الرغم من وجود معاهـدة        
  :وأُشعرت احلكومة الربيطانية مبا يلي. بني البلدين

والربتغال ليـست ذات طبيعـة       ن املعاهدات القائمة بني هذا البلد     إ
جامدة ومستعصية حبيث يتعذر تعديلها بأي حال من األحـوال، أو           

ب التقيد بأحكامها تقيداً صارماً على حنو يؤدي إىل حرمان          حبيث جي 
حكومة الربتغال من حق استخدام وسائل ميكن أن تكون ضـرورية           
ضرورة مطلقة ال غىن عنها لضمان سالمة الدولة، ال بـل لـضمان             

  .وجودها من حيث هي دولة

تلكات الرعايا الربيطانيني مم وتتوقف درجة الضرورة اليت تربر مصادرة
لى ظروف كل حالة بعينها، ولكـن جيـب أن تكـون وشـيكة              ع

  .)٣٧٤(وعاجلة

، ١٨٣٧ اليت وقعت سـنة      "كاروالين"ما حادثة   أ  )٥(
فكثرياً ما تساق مثاالً على الدفاع عن الـنفس، إال أهنـا            

يقة األمر على عذر الضرورة يف وقت كان فيه قتنطوي يف ح
تلف كل القانون املتعلق باستخدام القوة قائماً على أساس خم

ففـي تلـك    . االختالف عما هو عليه يف الوقت الـراهن       
القضية، دخلت قوات مسلحة بريطانية أراضي الواليـات        
املتحدة وقامت مبهامجة وتدمري سفينة ميلكهـا مواطنـون         
أمريكيون كانت تنقل جمندين ومعدات عـسكرية وغـري         

ورداً على االحتجاجـات    . عسكرية إىل متمردين كنديني   
أشار الوزير الربيطـاين يف واشـنطن، الـسيد         األمريكية،  

؛ "ضرورة الدفاع عن النفس وحفظ الـذات      "فوكس، إىل   
واستند إىل احلجة نفسها احملامي الذي استشارته احلكومـة         

يربره أنه " تصرف السلطات الربيطانية"الربيطانية إذ أفاد أن 
ضرورياً ضـرورة مطلقـة كتـدبري مـن تـدابري           "كان  

                                                                                      
relating to the Outbreak of the European War (New York, Oxford 

University Press, 1916), part I, pp. 749–750،  ،وكلمة املستشار األملـاين 
أغسطس / آب ٤يف  ) شتاغخيالرا( هولفيغ، أمام الربملان األملاين      -فون بيتمان   

 wir sind jetzt in der Notwehr; und Not، اليت تتضمن العبارة الشهرية ١٩١٤

kennt kein Gebot!) ًحنن يف حالة دفاع عن النفس والضرورة ال تعرف قانونا( 
Jahrbuch des Völkerrechts, vol. III (1916), p. 728.  

)٣٧٤( Lord McNair, ed., International Law Opinions 

(Cambridge University Press, 1956), vol. II, Peace, p. 232.  

ير اخلارجية األمريكي وبستر علـى      ورد وز . )٣٧٥("احليطة
ال شيء أقل من الضرورة الواضـحة       "الوزير فوكس قائالً    

أعمـال  "ارتكـاب   " واملطلقة ميكن أن يوفر أساساً لتربير     
ن على احلكومة أ حظ، وال"عدائية داخل أراضي دولة مساملة

الربيطانية أن تثبت أن تصرف قواهتا كان نابعاً فعالً مـن           
ة للدفاع عن النفس ال تـدع جمـاالً         ضرورة آنية وقاهر  "

وأكد الرئيس تايلر . )٣٧٦("الختيار الوسيلة وال وقتاً للتفكري
 كانون ٧من جديد يف الكلمة اليت ألقاها أمام الكونغرس يف 

  :يل ما ي١٨٤١ديسمرب /األول
ن هذه احلكومة ال يسعها إطالقاً أن تسمح ألي حكومة أجنبية باجتيـاح      إ

بالغة من الضرورة امللحة والقصوى، سواء للقـبض        أراضيها، إال يف حالة     
على أشخاص أو لتدمري ممتلكات األشخاص الذين ُيحتمل أن يكونوا قـد            

  .)٣٧٧(انتهكوا القوانني الداخلية لتلك احلكومة األجنبية

 يف رسـائل متبادلـة      ١٨٤٢ق ملف احلادثة إال يف عام       لمل ُيغ و
ظيم ميكن، بـل    هذا املبدأ الع  "اتفقت فيها احلكومتان على أن      

وجيب، تعليقه إذا ثارت حالة من الضرورة الـشديدة الـيت ال            
وأضاف اللورد آشبورتن، املبعوث اخلـاص للحكومـة      ". ُتقهر

جيب أن يكون ذلك ألقـصر      "الربيطانية إىل واشنطن، قائالً إنه      
فترة ممكنة ما دامت قائمةً حالةٌ من الضرورة القاهرة واملعترف          

  .)٣٧٨("املمكنة اليت تفرضها حالة الضرورةهبا ويف أضيق احلدود 
 الـذي   "الفقمة الروسية ذات الفراء   "ويف خالف     )٦(

يف االحتماء " املصلحة األساسية"، كانت ١٨٩٣نشب سنة 
لطبيعية يف منطقة غري اهي البيئة " خطر جسيم ووشيك"من 

فإزاء خطـر   . خاضعة لوالية أي دولة أو ألي تنظيم دويل       
فراء بسبب الـصيد غـري املقيـد،        انقراض الفقمة ذات ال   

أصدرت احلكومة الروسية مرسوماً حيظر صيد حيوان الفقمة 
وأوضح وزير اخلارجية الروسي . يف منطقة من أعايل البحار   

 ١٢يف رسالة وجههـا إىل الـسفري الربيطـاين بتـاريخ            
 أن اإلجراء اُتخـذ  ١٨٩٣) فرباير/ شباط ٢٤(فرباير  /شباط

حبكم " اذ تدابري مؤقتة فوريـةالضرورة املطلقة الخت  "بسبب  
الطابع الوقائي "وشـدد على . أن موسم الصيد بات وشيكاً

أساساً للتدابري املذكـورة أعاله اليت اُتخـذت حتت ضغط        

                                                        
 W. R. Manning, ed., Diplomaticنظر، على التوايل،ا )٣٧٥(

Correspondence of the United States: Canadian Relations 1784–1860 

(Washington, D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 

1943), vol. III, p. 422; and Lord McNair, ed., International Law 

Opinions (footnote 374 above), p. 221, at p. 228.  
)٣٧٦( British and Foreign State Papers, 1840–1841 

(London, Ridgway, 1857), vol. 29, pp. 1129.  
  .١٩٤، ص ٣٠ اجمللد ،١٨٤٢-١٨٤١، املرجع نفسه )٣٧٧(
وانظر رد وزيـر اخلارجيـة    . ١٩٥ ص،  املرجع نفسه  )٣٧٨(

  .٢٠١األمريكي وبستر، ص 
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برام اتفـاق مع إلوأعلن استعـداده  )٣٧٩("ظروف استثنائية
احلكومة الربيطانية هبدف إجياد تسوية يف األمد البعيد ملسألة 

  . لفقمة يف املنطقةصيد حيوان ا
 احتجت حكومة   ،لتعويضات الروسية اويف قضية     )٧(

اإلمرباطورية العثمانية لتربير تأخرها يف تسديد ديوهنـا إىل         
ـ           ةاحلكومة الروسية بأسباب منها أهنا كانت يف حالة مالي

 ولكنها "القوة القاهرة"  بالغة الصعوبة، وهي حالة وصفتها ب
بلت هيئة التحكيم هذا العذر وق. كانت أشبه حبالة الضرورة

  :من حيث املبدأ قائلة
 احملتج به يف املقام األول، مقبول يف القانون         ،ن الدفع بالقوة القاهرة   إ

ن يتكيف مع أالدويل العام ويف القانون اخلاص؛ وعلى القانون الدويل 
وتسلم حكومة اإلمرباطورية الروسية تـسليماً      . مقتضيات السياسة 

تزام الدولة بتنفيذ املعاهدات ميكن أن يناله ضعف        بأن ال ... واضحاً  
إذا كان ذات وجود الدولة يف خطر، وإذا كان احتـرام الواجـب        "

  .)٣٨٠("دمراً للذاتم... الدويل 

  :ال أهنا رأت أنهإ
أو بـأن االقتـراض     (شك التسليم بأن تسديد      ن باب املبالغة بال   م

ستحق للمدعني مبلغ صغري نسبياً يعادل ستة ماليني فرنك م  ) لتسديد
الروس كان سيهدد وجود اإلمرباطورية العثمانية أو كان سـيعرض          

  .)٣٨١(وضعها الداخلي أو اخلارجي خلطر جسيم

" ذاتلمدمراً ل"ففي نظر اهليئة، جيب أن يكون االمتثال اللتزام دويل        
  .)٣٨٢(لنفي عدم املشروعية عن التصرف املخالف لاللتزام

 كانت ،)٣٨٣(لجيكيةلشركة التجارية البايف قضية و  )٨(
لجيكية مبوجب قـراري    باحلكومة اليونانية مدينةً لشركة     

واستصـدرت بلجيكا مـن حمكمـة العدل الدويل . حتكيم
الدائمـة إعالنـاً يفيـد بأن احلكومـة اليونانيـة تنتهك 

. ا الدولية إذا هـي رفضت تنفيــذ القـرارين         هتالتزاما
لبلد مـن صعوبات واحتجت احلكومة اليونانية مبا يعانيـه ا

                                                        
 London, H. M. Stationery) 1894–1893املرجع نفسه )٣٧٩(

Office, 1899), vol. 86, p. 220انظر احلاشية ( والدراسة اليت أعدهتا األمانة ؛
  .١٥٥، الفقرة ) أعاله٣٤٥

 أعاله؛ وانظر أيضاً الدراسة الـيت       ٣٥٤نظر احلاشية   ا )٣٨٠(
  .٣٩٤، الفقرة ) أعاله٣٤٥احلاشية (ألمانة اأعدهتا 

  .املرجع نفسه )٣٨١(
ابات رودوبيـا  غ إطار تنفيذ قرار التحكيم يف قضية    يف )٣٨٢(
ـ  ،الوسـطى راف الرتاع على أن الصعوبات املالية البالغة ميكن         وافقت أط

 أن تربر أداء االلتزام بطريقة ختتلف عـن الطريقة املتفـق عليهـا أصـالً             
UNRIAA vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1405 (1933)انظر ؛ League 

of Nations, Official Journal, 15th Year, No. 11 (part I) (November 

1934), p. 1432.  
)٣٨٣( Société commerciale de Belgique, Judgment, 1939, 

P.C.I.J., Series A/B, No. 78, p. 160.  

والحظت احملكمة أنه ليس    . )٣٨٤(يف ميزانيته وحالته النقدية   
من اختصاصها أن تصدر إعالناً يربر عدم تنفيذ احلكومـة          

إال أهنا قبلـت ضـمناً باملبـدأ        . اليونانية قراري التحكيم  
  .)٣٨٥( الذي كان الطرفان متفقني عليهياألساس

ط ، جنحـت ناقلـة النف   ١٩٦٧مارس  /ويف آذار   )٩(
غمورة معد أن اصطدمت بصخور     بوري كانيون   تالليبريية  

قُبالة ساحل كورنوول خارج املياه اإلقليميـة الربيطانيـة،    
فتسربت منها كميات كبرية من النفط هـددت بتلويـث          

الت فاشلة إلصـالح    ووبعد عدة حما  . الساحل اإلنكليزي 
الوضع، قررت احلكومة الربيطانية قصف السفينة حلرق ما        

ومل تقدم . وُنفذت هذه العملية بنجاح. ها من النفطتبقى في
احلكومة الربيطانية أي مربر قانوين لتصرفها، ولكنها شددت 
على وجود حالة من اخلطر الشديد وادعت أن قرار قصف          

ومل . )٣٨٦(السفينة اُتخذ بعد فشل مجيع الوسـائل األخرى      
وأُبرمت يف وقت الحق    . تستتبع العملية أي احتجاج دويل    

اقية تغطي احلاالت املقبلة اليت قد تتبني فيهـا ضـرورة           اتف
  .)٣٨٧(التدخل لتاليف حدوث تلويث نفطي خطري

بدت هيئة التحكيم   أ" رينبو واريور  "ويف قضيـة   )١٠(
ى من أن عوأشارت إىل ما ُيّد. شكها يف وجود عذر ضرورة

يبيح لدولة أن تتخـذ     "مشروع املادة الذي وضعته اللجنة      
ووصفت اقتراح " حبجة قيام حالة ضرورةإجراء غري مشروع 

  .)٣٨٨("مثري للجدل"اللجنة بأنه 

                                                        
)٣٨٤ ( P.C.I.J., Series C, No. 87, pp. 141 and 190والدراسـة  ؛ 

انظر، بوجه عـام،    . ٢٧٨، الفقرة   ) أعاله ٣٤٥احلاشية  (اليت أعدهتا األمانـة    
  .نانية املتصلة حبالة الضرورة لالطالع على احلجج اليو٢٨٧-٢٧٦الفقرات 

لدراسة اليت أعدهتا األمانة    ا أعاله؛ و  ٣٨٣نظر احلاشية   ا )٣٨٥(
 ض الـصربية ولقراوانظر أيضاً قضية   . ٢٨٨، الفقرة   ) أعاله ٣٤٥احلاشية  (

اليت كانت فيها مواقف الطرفني واحملكمة بشأن املوضوع متماثلـة جـداً            
 French Company of Venezuelan Railroads وقضية ؛) أعاله٣٥٥احلاشية (
احلاشـية  (لدراسة اليت أعدهتا األمانة     ا؛ و ٣٥٣، ص   ) أعاله ١٧٨احلاشية  (

ـ   . ٣٨٦-٣٨٥ و ٢٦٨-٢٦٣، الفقرات   ) أعاله ٣٤٥  يوقبـل القاضـ
 باملبدأ القائـل إن  ، Oscar Chinnأنزيلويت، يف رأيـه املنفصل فـي قضية

لكنه نفى انطباقـه    ، و "الضرورة ميكن أن تربر عدم احترام التزامات دولية       "
 (.Judgment, 1934, P.C.I.J., Series A/B, No. 63, p. 65, at ppعلى الوقائع

(112–114.  
)٣٨٦( The "Torrey Canyon", Cmnd. 3246 (London, H. M. 

Stationery Office, 1967).   
التفاقية الدولية املتعلقة بالتدخل يف أعايل البحار عند        ا )٣٨٧(

  . لبحروقوع حوادث تلويث نفطي ملياه ا
)٣٨٨( "Rainbow Warrior" )  أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

 Libyan Arab Foreign Investment Company andيف قـضية  و. ٢٥٤ص 

The Republic of Burundi )متنعت ا، ٣١٩، ص ) أعاله٣٥٨ر احلاشية ظنا
احملكمة عن التعليق على مدى مالءمة تدوين مبدأ الضرورة، مشريةً إىل أن            
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وعلى العكس من ذلك، أنعمت حمكمـة العـدل          )١١(
 النظر ، ناغيماروس- شروع غابتشيكوفو مالدولية، يف قضية 

هـي اآلن   ( مادة أعدهتا اللجنة     عيف حجة تستند إىل مشرو    
ـ       )٢٥املادة   ت ذاتـه   ، فقبلت املبدأ صراحةً رافضةً يف الوق

وفيما يتعلق باملبـدأ    . االحتجاج به يف ظروف هذه القضية     
نفسه، الحظت احملكمة أن كال الطرفني استند إىل مشروع         

  :مادة اللجنة كصيغة مناسبة، واستطردت قائلةً

ورة تشكل سبباً معترفاً به يف القانون الدويل        رأن حالة الض  ... رى احملكمة   ت
وهـي  . ل ال يتطابق مع التـزام دويل      العريف لنفي عدم املشروعية عن عم     

تالحظ، فضالً عن ذلك، أن هذا السبب النايف لعدم املشروعية ال ميكـن             
ولقد كان ذلك هو رأي جلنة القانون الدويل أيضاً . قبوله إال بصفة استثنائية 

  ...عندما أوضحت أهنا فضلت استعمال صيغة النفي 

 اللجنة، ال   وهكذا فإن حالة الضرورة، وفقاً ملا ذهبت إليه       
ميكن االحتجاج هبا إال بشروط معينة حمددة بدقة جيب الوفاء 

لوحيد الذي يبت   اهبا جمتمعةً؛ والدولة املعنية ليست احلكم       
  . يف استيفاء هذه الشروط

كان  : ...األساسية التالية    ويف القضية احلالية، تنطبق الشروط    ... 
 للدولة الـيت    "مصلحة أساسية "جيب يف التصرف أن تكون استدعته       

صدر عنها هذا التصرف املنايف ألحد التزاماهتا الدولية؛ وكان جيب أن 
؛ وكان جيب   "خطر جسيم ووشيك  "تكون تلك املصلحة قد هددها      

ـ   " السبيل الوحيد "أن يكون التصرف املطعون فيه هو         كلـصون تل
خمالً إخـالالً خطـرياً     "املصلحة؛ وكان جيب يف التصرف أال يكون        

للدولة اليت كان االلتزام قائماً جتاهها؛ وكان جيب        " يةمبصلحة أساس 
سامهت يف حدوث   "يف الدولة اليت صدر عنها التصرف أال تكون قد          

وهذه الـشروط منبثقـة مـن القـانون الـدويل        ". حالة الضرورة 
  .)٣٨٩(العريف

الوالية  أن عذر الضرورة ثار أيضاً يف قضية       ويبدو  )١٢(
فقد اختذت منظمة مشال  .)٣٩٠(القضائية على مصايد األمساك

غرب األطلسي ملصايد األمساك تـدابري تنظيميـة حلفـظ          
األرصدة السمكية املتداخلة املناطق إال أنه ثبـت، يف رأي          

وأصـدرت  . كندا، عدم فعالية تلك التدابري ألسباب شىت      
، ١٩٩٤اية مصايد األمساك الساحلية لعـام       محكندا قانون   

 املتداخلة املناطـق   الذي أعلنت فيه أن األرصدة السمكية     
، وأكدت "مهددة باالنقراض"يف منطقة غراند بانكس باتت 

متكـني  "أن القصد من القانون ومن التدابري التنظيمية هو         
كندا من اختاذ إجراء ضروري وعاجل ملنع االسـتمرار يف          
                                                                                      

ختذهتا بوروندي مل تكن يف ظاهر األمر الوسيلة الوحيدة املتاحة     التدابري اليت ا  
  ".خطر جسيم ووشيك"لصون مصلحة أساسية من 

)٣٨٩( Gabčíkovo-Nagymaros Project  ) ٢٧      شـية   ا       انظر احل    
  .  ٥٢-  ٥١          ، الفقرات   ٤١-  ٤٠    ، ص  )    أعاله

)٣٩٠( Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), 

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

ويف ". األرصدة السمكية وإلتاحة إعادة بنائهـا      تدمري هذه 
إىل سـفينة صـيد     وقت الحق، صعد مسؤولون كنديون      

إسبانية امسها إستاي يف عرض البحر وحجزوها، مما أدى إىل 
ورفـضت  . سبانياإنشوب نزاع مع االحتاد األورويب ومع       

حكومة إسبانيا أن يكون مربر احلجز هـو وجود خماوف         
ألنه ميثل انتهاكاً ألحكـام  "مكية سبشأن صون األرصدة ال 

اف يف مصائد أمساك    اتفاقية التعاون املستقبلي املتعدد األطر    
اليت تضم كنـدا    ) اتفاقية نافو (مشال غرب احمليط األطلسي     

واختلفت كندا مع هذا الرأي مؤكدةً أن       . )٣٩١("طرفاً فيها 
احلجز على سفينة إستاي كان ضرورياً لوقف إســراف         

. )٣٩٢(" يف صيد مسك اهللبوت يف غرينالندنالصيادين اإلسبا
  .)٣٩٣(يةوقضت احملكمة بعدم اختصاصها يف القض

وأثار وجود عذر الـضرورة وحـدوده جـدالً           )١٣(
فقد أبدى أغلب الفقهاء األولـني     . مسـتمراً بني الفقهاء  

. )٣٩٤(موافقتهم الواضحة على املبدأ، رهناً بشروط صارمة      
                                                        

ولالطالع على  . ٢٠، الفقرة   ٤٤٣، ص   املرجع نفسه  )٣٩١(
 الذي أكـد أن  ١٩٩٥مارس / آذار ١٠احتجاج اجلماعة األوروبية املؤرخ     

 Memorial of، انظر "ال ميكن تربيره بأي حال من األحوال"ز السفينة جح

Spain (Jurisdiction of the Court), I.C.J. Pleadings, Fisheries 

Jurisdiction (Spain v. Canada), p. 17, at p. 38, para. 15.  
)٣٩٢( Fisheries Jurisdiction ) أعـاله ٣٩٠انظر احلاشية ( ،

 the Canadian Counter-Memorial (29ر أيـضاً ظان. ٢٠، الفقرة ٤٤٣ص 

February 1996), I.C.J. Pleadings )  ٤٥١، ص ) أعـاله ٣٩١احلاشـية ،
  .٤٥-١٧الفقرات 

جب حمضر معتمد حمرر بـني كنـدا واجلماعـة          ومب )٣٩٣(
األوروبية، وافقت كندا على إلغاء التدابري التنظيمية اليت تطبق قانون عـام            

لربتغالية يف منطقة نافو واإلفراج عن السفينة ا على السفن اإلسبانية و١٩٩٤
مبوقف كل منهما بشأن متشي التعديل املـؤرخ        "واحتفظ الطرفان   . ستايإ

 لقانون كندا حلماية مصايد األمسـاك الـساحلية،         ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥
، "واإلجراءات التنظيمية الالحقة، مع القانون الدويل العريف، واتفاقية نـافو    

ا على احملافظة على حقوقهما ومحايتها مبـا يتمشى مع         مبقدرهت"واحتفظا  
 Canada-European Community: Agreed Minute onانظر". القانون الدويل

the Conservation and Management of Fish Stocks (Brussels, 20 April 

1995), ILM, vol. 34, No. 5 (September 1995), P. 1260.  انظر أيضاً اتفاق
 كـانون   ١٠يذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار املـؤرخ           فتن

اخلـة   واملتعلق بصون وإدارة األرصدة السمكية املتد     ١٩٨٢ديسمرب  /األول
  .املناطق واألرصدة السمكية الكثرية الترحال

 B. Ayala, De jure et officiis bellicis et disciplinaنظرا )٣٩٤(

militari, libri tres (1582), (Washington, D. C., Carnegie Institution, 

1912), vol. II, p. 135; A. Gentili, De iure belli, libri tres (1612) (Oxford, 

Clarendon Press, 1933), vol. II, p. 351; H. Grotius, De jure belli ac 

pacis, libri tres (1646) (Oxford, Clarendon Press, 1925), vol. II, pp. 193 

et seq.; S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, libri octo (1688) 

(Oxford, Clarendon Press, 1934), vol. II, pp. 295–296; C. Wolff, Jus 
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إسـاءة اسـتخدام     ويف القرن التاسع عشر، أدت حاالت     
إىل رد  " احلقوق األساسية للدول  "الضرورة املرتبطة بفكرة    

ويف القرن العشرين، ازداد عدد الفقهـاء       . ضد املبدأ فعل  
املعارضني ملفهوم حالة الضرورة يف القانون الدويل، إال أن         
املؤلفات الفقهية إمجـاالً ظلـت تـرجح كفـة وجـود            

  .)٣٩٥(العذر
سة الـدول واألحكـام     روعلى العموم، تؤيد مما     )١٤(

القضائية الرأي القائل إن الضرورة ميكن أن تشكل ظرفـاً          
فياً لعدم املشروعية رهناً ببعض الشروط احملدودة للغاية،        نا

وتظهر القضايا أنه احـُتج     . ٢٥ويرد هذا الرأي يف املادة      
بالضرورة لنفي عدم املشروعية عن أعمال خملـة بطائفـة          
واسعة من االلتزامات، سواء أكانت ذات أصل عـريف أو          

واحُتج بالضرورة حلماية طائفة واسعة مـن       . )٣٩٦(تعاهدي
صاحل، مبا يف ذلك احلفاظ على البيئة، وصون ذات وجود          امل

الدولة وشعبها يف حاالت الطوارئ العامة، أو لضمان سالمة 
إال أن عذر الضرورة مرهـون بالوفـاء        . السكان املدنيني 
ويشار بوجه  . ٢٥ املادة   هوهذا ما تعرب عن   . بشروط صارمة 

ابع  ُوضعت بصيغة النفي لتأكيد الط     ٢٥خاص إىل أن املادة     
االستثنائي للضرورة واملخـاوف مـن احتمـال إسـاءة          

... ال جيوز لدولـة أن حتـتج بالـضرورة          ("استخدامها  
 من  ٦٢وهي تعكس يف هذا الصدد صيغة املادة        . )٣٩٧(")إال

ث تغري أساسي يف و اليت تتناول حد١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
وهي تعكس أيضاً تلك الصيغة من حيث أهنـا         . الظروف

، شرطني ال جيوز من دوهنما االحتجاج  ١لفقرة  تفرض، يف ا  

                                                                                      
gentium methodo scientifica pertractatum (1764) (Oxford, Clarendon 

Press, 1934), pp. 173–174; and E. de Vattel, The Law of Nations or the 

Principles of Natural Law (1758) (Washington, D. C., Carnegie 

Institution, 1916), vol. III, p. 149.  
ولية حالطالع على استعراض للمذهب السابق، انظر       ل )٣٩٥(
 ,P. A. Pillitu؛ انظر أيضا٤٩ً-٤٧، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٨٠

Lo stato di necessità nel diritto internazionale (University of 

Perugia/Editrice Licosa, 1981); J. Barboza, "Necessity (revisited) in 

international law", Essays in International Law in Honour of Judge 

Manfred Lachs, J. Makarczyk, ed. (The Hague, Martinus Nijhoff, 

1984), p. 27; and R. Boed, "State of necessity as a justification for 

internationally wrongful conduct", Yale Human Rights and 

Development Law Journal, vol. 3 (2000), p. 1.  
مهية منشأ االلتزام الـذي  أ دمعكرة عامة عن ف تكوينل )٣٩٦(

  .عليها  والتعليق١٢خترقه، انظر املادة 
شـارت حمكمـة العدل الدولية إىل صـيغة النفـي         أ )٣٩٧(

 ٢٧انظر احلاشية  (Gabčíkovo-Nagymaros Project هـذه فـي قضيـة
  .٥١ة ، الفقر٤٠، ص )أعاله

، حـالتني   ٢بالضرورة، وتستبعد استبعاداً كلياً، يف الفقرة       
  .)٣٩٨(اثنتني من نطاق عذر الضرورة

هو عدم جواز    )أ(١لفقرة  اوالشرط األول املذكور يف       )١٥(
حتجاج بالضرورة إال لصون مصلحة أساسـية من خطـر         الا

ـ . جسـيم ووشــيك يتهـددها     ف مـدى الطـابع     ويتوق
ملصلحة ما على مجيع الظروف وال ميكن احلكـم        " األساسـي"

وهو يشـمل املصاحل اخلاصة للدولة ولـسكاهنا،       . عليه مسبقاً 
ولكن أياً كانـت هـذه      . وكذلك مصاحل اجملتمع الدويل ككل    

املصلحة فإن الشرط ال ُيستوىف إال إذا هدد املصلحةَ خطٌر جسيم 
  ر يقوم على سـند موضـوعي      وجيب إثبات أن اخلط   . ووشيك

واخلطـــر،  . ال على جمرد التخوف من إمكانيـة وقوعـه        
باإلضافة إىل كونه جسيماً، جيب أن يكون وشيكاً مبعىن قريب          

ـ ومع ذلك، وكما قالت احملكمة يف قـضية         . احلدوث  شروعم
  :إن ذلكف ، ناغيماروس-وفو كابتشيغ
 ميكن أن يعترب    الذي يلوح على املدى البعيد    " اخلطر"أن  ...  ينفي   ال
مىت ثبت، يف الوقت املناسب، أنه مهما بعدت احتماالت         " وشيكاً"

  .)٣٩٩(حتققه فإن ذلك ال يقلل من اليقني به أو من حتمية وقوعه

ضاف إلـى ذلـك أن اإلجراءات املتخــذة جيـب أن         ي
. املتاح لصون تلـك املـصلحة     " لسبيل الوحيد ا"تكـون  

، حىت  )مشروعة(والعذر مسـتبعد إذا أتيحت سبل أخرى       
ـ ففي قضية  . لو كانت أكثر تكلفةً أو أقل مالءمةً       شروع م

مل تقتنع احملكمة بـأن القـرار         ناغيماروس - غابتشيكوفو  
االنفرادي بتعليق املشـروع والتخلي عنه كـان الـسبيل         

روف القضية، خاصةً إذا أُخذ يف االعتبار ظالوحيد املتاح يف 
فق عليه، وإمكانية تسوية مقدار العمل املنجز واملال الذي أُن

" السبيل"وال تقتصر كلمة . )٤٠٠(أي مشاكل بوسائل أخرى
 على الفعل االنفرادي، بل تـشمل أيـضاً         )أ(١يف الفقرة   

أشكاالً أخرى من التصرف متاحة من خالل التعاون مـع          
مثل تدابري  (ى أو من خالل املنظمات الدولية       رالدول األخ 

الوكالة اإلقليمية املختصة محاية مصايد األمساك اليت تتخذها    
يضاف إىل ذلك أن اشـتراط الـضرورة        ). ملصايد األمساك 

مالزم للعذر، ولذلك ليس مشموالً أي تصرف يتجاوز ما         
  . تقتضيه الضرورة حصراً لتحقيق الغرض

 أن يكون اخلطر    )أ(١ الفقرة   ضوليس كافياً ألغرا    )١٦(
تصلة، مثالً، صحيح أنه يف املسائل امل. متخوفاً منه أو حمتمالً

باحلفاظ على البيئة أو بسالمة اهلياكل الكبرية ستثور يف كثري 

                                                        
النافيـة   لى مجيع الظروفع نطبقيستبعاد آخر، ا تعلقي )٣٩٨(

  ).عليها التعليقو ٢٦نظر املادة ا(لعدم املشروعية، بالقواعد القطعية 
)٣٩٩( Gabčíkovo-Nagymaros Project  )   ٢٧              انظر احلاشـية    

   .  ٥٤         ، الفقرة   ٤٢    ، ص  )    أعاله
  .٥٥، الفقرة ٤٣-٤٢، ص املرجع نفسه )٤٠٠(
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من األحيان قضايا عدم اليقني العلمي وقد يكون للخـرباء          
املطلعني آراء خمتلفة يف وجود خطر من عدمـه، ومـدى           
جسامته أو وشاكته، وما إذا كانت السبل املقترحة هـي          

وبديهي أنـه يف    . السبل الوحيدة املتاحة يف ظروف القضية     
ففي قـضية   . حاالت الضرورة ال يكون اخلطر قد وقع بعد       

الحظت احملكمـة أن      ناغيماروس - شروع غابتشيكوفو   م
الدولة احملتجة بالضرورة ال ميكن أن تكون احلكم الوحيـد          

بيد أن وجود درجة من عـدم       ،  )٤٠١(فيما خيص الضرورة  
حتجـاج  اليقني حيال املستقبل ال جيرد الدولة من أهلية اال        

بالضرورة إذا أُثبت بوضوح وجود اخلطر على أساس أدلة         
  .متاحة بشكل معقول حينذاك

أما الشرط الثاين لالحتجاج بالضرورة، املـبني يف        )١٧(
تأثرياً   فهو أن الفعل املذكور جيب أال يؤثر       ،)ب(١لفقرة  ا

جسيماً على مصلحة أساسية للدولة أو الـدول األخـرى          
. )أدناه) ١٨(انظر الفقرة (لدويل ككل املعنية، أو للمجتمع ا

وبعبارة أخرى، جيب أن ترجح املصلحة املستند إليها على         
مجيع االعتبارات األخرى، ال من وجهة نظر الدولة الـيت          

 معقـول   مصدر عنها الفعل فحسب، وإمنا على أساس تقيي       
  .)٤٠٢(للمصاحل املتضاربة، فرديةً كانت أو مجاعية

، يكفي استخدام عبـارة     احية املصطلحات نومن    )١٨(
جمتمع الدول الدويل   "بدالً من عبارة    " اجملتمع الدويل ككل  "

 من اتفاقية   ٥٣، املستخدمة يف السياق احملدد للمادة       "ككل
مع تاجمل"وكان القصد من إدراج عبارة      . ١٩٦٩فيينا لعام   

 من االتفاقية هو التشديد على      ٥٣يف املادة   " الدويل للدول 
ل يف صنع القانون الـدويل، وال سـيما      السلطة العليا للدو  

ومـن ناحيـة أخـرى،     . وضع قواعد ذات طابع قطعـي     
اجملتمـع الـدويل    "استخدمت حمكمة العدل الدولية عبارة      

 وقـد شـاع     ،)٤٠٣(ركة برشلونة للجر  شيف قضية   " ككل
 املعاهدات وغريها من الصكوك الدولية باملعىن استخدامها يف

  .)٤٠٤()ب(١ذاته، كما يف الفقرة 

                                                        
  .٥١، الفقرة ٤٠، ص املرجع نفسه )٤٠١(
كـدت  أ Gabčikovo - Nagymaros Project  قضيةيف )٤٠٢(

العدل الدولية ضرورة مراعاة أي مصلحة مضادة للدولة األخـرى           حمكمة
   .  ٥٨         ، الفقرة   ٤٦    ، ص  )      أعاله  ٢٧            انظر احلاشية  (املعنية 

)٤٠٣( Barcelona Traction )  أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  
  .٣٣، الفقرة ٣٢ص 

قية منع اجلرائم   اتفا نظر، مثالً، الفقرة الثالثة من ديباجة     ا )٤٠٤(
ماية دولية؛ مبـن فـيهم املوظفـون        حبتمتعني  املاملرتكبة ضد األشخاص    

التفاقية الدوليـة  ا والفقرة الرابعة من ديباجة ؛ليهاع واملعاقبة، الدبلوماسيون
اتفاقية قمع األعمال غري      والفقرة اخلامسة من ديباجة    ؛لرهائناملناهضة أخذ   

والفقرة الثالثة من ديباجـة      ؛ة البحرية المة املالح  س املشروعة املوجهة ضد  
المة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا؛ والفقرة العاشرة         ساتفاقية  

، تـضع   ١وباإلضافة إىل الشروط املبينة يف الفقـرة          )١٩(
ويدل على .  قيدين عامني على أي احتجاج بالضرورة٢الفقرة 

وتتعلـق  ". يف أية حـال   "ذلك داللة واضحة استخدام عبارة      
ينفي فيها االلتزام الـدويل املعـين        باحلاالت اليت  )أ(٢لفقرة  ا

وعلى هـذا   . صراحةً أو ضمناً إمكانيةَ االحتجاج بالضرورة     
النحو، تنفي بعض االتفاقيات اإلنسانية املنطبقة على املنازعات        

. املسلحة نفياً صرحياً إمكانية االحتجاج بالضرورة العـسكرية    
وهناك اتفاقيات أخرى ال تنفي الضرورة صراحةً ولكنها تنطبق 
يف حاالت اخلطر غري املألوفة للدولة املسؤولة ومتس بـشكل          

ويف هذه احلاالت، يظهر جلياً من      . يةواضح مبصاحلها األساس  
  . موضوع القاعدة وغرضها عدم توافر عذر الضرورة

ال جيوز للدولة املسؤولة أن      )ب(٢للفقرة   ووفقاً،  )٢٠(
 حتتج بالضرورة إذا كانت قد أسهمت يف حـدوث حالـة          

  ناغيمـاروس  - مشروع غابتشيكوفو    ففي قضية . الضرورة
يا ملـا كانـت قـد       رأت حمكمة العدل الدولية أن هنغار     

حالـة الـضرورة    " ساعدت بفعل أو إغفال، على نشوء     "
املزعومة، فليس هلا إذن أن تتذرع هبذه احلالة كظرف ناف          

ولكي ينتفي عذر الضرورة مبوجـب      . )٤٠٥(لعدم املشروعية 
ب أن يكون اإلسهام يف حالة الـضرورة        ، جي )ب(٢الفقرة  

 عرضي أو   جوهرياً مبا فيه الكفاية، ال أن يكون جمرد إسهام        
 صياغةً أشد قطعاً مـن      )ب(٢وقد صيغت الفقرة    . ثانوي

 من املـادة    )أ(٢ والفقرة   ٢٣ من املادة    )أ(٢صياغة الفقرة   
  . ، ألنه جيب حصر الضرورة يف نطاق أضيق٢٤

، ال ُيقصد بعذر الضرورة     ٢٥ة  دوكما ورد يف املا     )٢١(
أن يشمل التصرف الذي تنظمه من حيث املبدأ االلتزامات         

وهذا األمر على جانب كبري من األمهية فيما خيص         . ليةاألو
القواعد املتصلة باستخدام القوة يف العالقات الدولية وفيما        

وليس من شك يف    ". الضرورة العسـكرية "خيص مسـألة   
أن عذر الضرورة احُتج به يف حاالت قليلة لتربير أعمـال           
عسكرية يف اخلارج، وال سيما يف سياق ادعاءات التـدخل   

 مـسألة مـا إذا      ٢٥وال تغطي املادة    . )٤٠٦(دواعٍ إنسانية ل

                                                                                      
 والفقـرة   ؛القنابـل  ب االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية     من ديباجة 

ـ         ة الدوليـة؛   ـالتاسعة من ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي
  .ابهإلرا االتفاقيـة الدولية لقمع متويل عة من ديباجةوالفقرة التاس

)٤٠٥( Gabčíkovo-Nagymaros Project  )   ٢٧              انظر احلاشـية    
   .  ٥٧         ، الفقرة   ٤٦    ، ص  )    أعاله

، مثالً، احتجت بلجيكـا بالـضرورة       ١٩٦٠ عام   يف )٤٠٦(
ونوقشت املسألة يف جملـس األمـن       . لتربير تدخلها العسكري يف الكونغو    
لوثائق الرمسية جمللس   اانظر  . يف حد ذاته  ولكن ليس يف سياق عذر الضرورة       

، ١٩٦٠يوليه  / متوز ١٤-١٣،  ٨٧٣ اجللسة   ،سنة اخلامسة عشرة  لاألمن، ا 
يوليـه  / متـوز  ٢١-٢٠،  ٨٧٧؛ واجللـسة    ١٩٢ و ١٨٢ و ١٤٤الفقرات  
 ٢١،  ٨٧٨؛ واجللـسة    ١٤٢ وما يليهـا والفقـرة       ٣١، الفقرة   ١٩٦٠
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كانت تدابري التدخل اإلنساين القسري، غري املنصوص عليها 
يف الفصلني السابع أو الثامن من ميثاق األمم املتحدة، هي          

ـ     شتدابري م  . )٤٠٧(ديثروعة مبقتضى القانـون الدويل احل
 الذي يشكل، " الضرورة العسكرية "وينطبق ذلك على مبدأ     

يف املقام األول، املعيار األساسي الذي تقوم عليه جمموعة من 
القواعد اجلوهرية يف قانون احلرب واحلياد، فـضالً عـن          
 إدراجـه كعبـارة يف عدد من األحكام التعاهدية يف ميدان

ويف كلتا احلالتني، قد يكون     . )٤٠٨(القانون اإلنساين الدويل  
 ٢٥م عليها املـادة  لالعتبارات املشاهبة لالعتبارات اليت تقو   

دوٌر تؤديه، وهي تؤخذ يف االعتبـار يف سـياق صـياغة            
  .)٤٠٩(االلتزامات األولية وتفسريها

   االمتثال للقواعد اآلمرة - ٢٦ملادة ا
عدم املشروعية عن أي  ليس يف هذا الفصل ما ينفي صفة  

فعل من أفعال الدولة ال يكون متفقاً مع التزام ناشئ مبقتضى قاعدة 
  .اعد القانون الدويل العامآمرة من قو

  لتعليقا

، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٥٣وفقاً للمادة     )١(
تعترب املعاهدة اليت ختالف قاعدة آمرة من قواعد القـانون          
                                                                                      

 ٢٢-٢١،  ٨٧٩؛ واجللـسة    ٦٥ و ٢٣، الفقرتـان    ١٩٦٠يوليـه   /متوز
وفيمـا  . ١٥١ و ١١٨فقرتان  ل وما يليها وا   ٨٠، الفقرة   ١٩٦٠يوليه  /متوز

  .أعاله) ٥( انظر الفقرة ،"Caroline"خيص حادثة 
 والتعليق عليها فيما خيص االسـتبعاد       ٢٦نظر أيضاً املادة    ا ) ٤٠٧(

  .العام من نطاق الظروف النافية لعدم مشروعية فعل خيل بقاعدة قطعية
 من القواعد املتعلقـة بقـوانني       )ز( ٢٣نظر مثالً املادة    ا ) ٤٠٨(

 واتفاقيـة   ١٨٩٩املرفقة باتفاقية الهاي الثانية لعـام       (رافها  عاحلرب الربية وأ  
إال إذا كانـت    "اليت حتظر تدمري ممتلكات العدو      ) ١٩٠٧الهاي الرابعة لعام    

". مقتضيات احلرب تستوجب هذا التدمري أو احلجز بشكل ال سبيل إىل جتنُّبه           
 من الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيـات       ٥٤ من املادة    ٥كما أن الفقرة    
 واملتعلق حبماية ضحايا املنازعـات   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة   
جتيز على ما يبدو مهامجة أعيان ال غىن        ) الربوتوكول األول (املسلحة الدولية   

  ".ضرورة عسكرية ملحة"عنها لبقاء السكان املدنيني إذا أملت ذلك 
 M. Huber, "Die Kriegsrechtlichenالً، نظـر، مـث  ا )٤٠٩(

Verträge und die Kriegsraison", Zeitschrift für Völkerrecht, vol. VII 

(1913), p. 351; D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (Rome, 

Athenaeum, 1915), vol. III, p. 207; C. De Visscher, "Les lois de la 

guerre et la théorie de la nécessité", RGDIP, vol. 24 (1917), p. 74; N. C. 

H. Dunbar, "Military necessity in war crimes trials", BYBIL, 1952, vol. 

29, p. 442; C. Greenwood, "Historical development and legal basis", 

The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, D. Fleck, ed. 

(Oxford University Press, 1995), p. 1, at pp. 30–33; and Y. Dinstein, 

"Military necessity", Encyclopedia of Public International Law, R. 

Bernhardt, ed. (Amsterdam, Elsevier, 1997), vol. 3, pp. 395–397.  

، إذا خالفت معاهدة ٦٤ املادة بومبوج. الدويل العام باطلة
مربمة سابقاً قاعدة قطعية جديدة فإهنـا تـصبح باطلـة           

ل املطروح هو معرفة ما قد يترتب على والسؤا. )٤١٠(وتنتهي
هذه األحكام من آثار فيما يتعلق باملسائل الـيت يعاجلهـا           

  .الفصل اخلامس
وقد قام فيتزموريس، بوصفه مقرراً خاصاً معنيـاً          )٢(

اهدات، مبعاجلة هذه املسألة على أساس شـرط        عبقانون امل 
، "باالنسجام املتواصل مع القانون الـدويل     "ضمين يقضي   

  :ظ أنوالح
اللتزام الناشئ مبقتضى معاهدة والذي يتناىف التقيد به مع         ا  

قاعدة جديدة من قواعد القانون الدويل أو حمظور من حمظوراته هلما           
م التقيد بأي التزام ناشئ     دع) ويستلزم(طابع القاعدة اآلمرة يسّوغ     

  ... عن املعاهدة ينطوي على مثل هذا التعارض

نشأ يف أعقاب إبرام معاهدة ظروف تؤدي ينطبق املبدأ نفسه حيثما تو
إىل تطبيـق قاعدة قائمة من قواعد القانون الدويل مل تكن ذات صلة 

  .)٤١١(باحلالة كما كانت قائمة وقت إبرام املعاهدة

ترح أية مواد حمددة بشأن هذه املسألة،       قلى أن اللجنة مل ت    ع
  . نفسهما٦٤ و٥٣ما خال املادتني 

ض واضح بني التزامات    وعندما يكون هناك تعار     )٣(
أساسية، أحدها واقع على الدولة مباشرة مبوجب قاعـدة         
آمرة من قواعد القانون الدويل العام، فمن اجللي أن األسبقية 

ض أن حتل عمليتـا     رويفت. جيب أن تكون ملثل هذا االلتزام     
التفسري والتطبيق هذا النوع من املسائل دون أية حاجة إىل          

وميكن، نظرياً، . انوية ملسؤولية الدولاللجوء إىل القواعد الث
تصور أن ينشأ يف مناسبة الحقة تضارب بني التزام نابع من   
معاهدة، ومشروع على ما يبـدو يف ظـاهره وبـريء يف          

فإذا نشأت حالة من هذا القبيل، فإن       . مقصده، وقاعدة آمرة  
من التعسف اعتبار املعاهدة ككل باطلة جملرد أنه مل يكن ُيتوقع     

ولكن يبدو أنه مل حتدث يف الواقع . ـا فـي حالة معينةتطبيقه
وحىت ولو حدثت، فـإن   . )٤١٢(العملي حاالت من هذا القبيل    

                                                        
نص على أنه ال     اليت ت  ٤٤ من املادة    ٥نظر أيضاً الفقرة    ا )٤١٠(

، الفصل بـني أحكـام      ٥٣اق املادة   طجيوز، يف احلاالت اليت تقع ضمن ن      
  .املعاهدة

 ١٩٥٩وليـة  حلتقرير الرابع عن قانون املعاهـدات،       ا )٤١١(
 S. Rosenne, Breach of انظر أيضاً. ٤٦، ص ) أعاله٣٠٧انظر احلاشية (

Treaty (Cambridge, Grotius, 1985), p. 63.  
ة ممكنة، انظر املالحظـات الـيت       الطالع على مقارن  ل )٤١٢(

 Application of the Convention onخصص الوترباخت يف أبداها القاضي امل

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional 

Measures, Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 325, at 

pp. 439-441 .ل حمكمة العدل الدولية يف أمرها هذه القضاياومل تتناو.  
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القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام تولد مبادئ تفسريية قوية         
  .حل مجيع أوجه التعارض الظاهرة، أو معظمهاتس
بيد أن من املستحسن توضيح أن الظروف النافية          )٤(

املشروعية، املبينة يف الفصل اخلامس من الباب األول،        لعدم  
ال جتيز أو تربر أي خروج عن قاعدة آمرة من قواعد القانون 

 فعلى سبيل املثال، ال جيوز للدولة اليت تتخذ       . الدويل العام 
فارتكاب : تدابري مضادة اخلروج عن قاعدة من هذا النوع       

جرميـة إبـادة    جرمية إبادة مجاعية، مثالً، ال يربر ارتكاب        
كذلك ال ميكن للدفع بالـضرورة أن       . )٤١٣(مجاعية مضادة 

ولقد كان باإلمكان إدراج هذا     . يربر اإلخالل بقاعدة آمرة   
املبدأ األساسي صراحةً يف كل مادة مـن مـواد الفـصل            

امس، إال أن إدراجه يف مادة مستقلة يتمشى على حنـو           خلا
وهكذا تنص . أكرب مع الطابع املهيمن هلذه الفئة من القواعد

عـدم    على أنه ليس يف الفصل اخلامس ما ينفي        ٢٦املادة  
مشروعية أي فعل ترتكبه الدولة وال يكون متفقاً مع التزام          
ناشئ مبوجب قاعدة آمرة من قواعـد القـانون الـدويل           

  .)٤١٤(العام
ومعايري حتديد القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام         )٥(

 ١٩٦٩ن اتفاقية فيينا لعام      م ٥٣فاملادة  . هي معايري صارمة  
ال تشترط فحسب أن تستويف القاعدة املعنية مجيع املعـايري          
الالزمة لالعتراف هبا كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل 

ا، بل تـشترط كـذلك أن       ذالعام تكون ملزمة بوصفها ه    
يعترف اجملتمع الدويل للدول ككل بالطابع اآلمـر لتلـك          

 اآلن إال بعدد قليل من القواعـد        ومل ُيعترف حىت  . القاعدة
ولكن اهليئات القضائية املختلفة، الوطنية     . اآلمرة بوصفها هذا  

منها والدولية، أكدت فكرة القواعد اآلمرة فـي سياقات ال         
وتشمل القواعد اآلمـرة    . )٤١٥(تقتصر على صحة املعاهدات   

املقبولة واملعترف هبا على حنو واضح حظر كل من العـدوان           
                                                        

ما الحظت حمكمة العدل الدولية يف قرارها الصادر        وك )٤١٣(
ال جيوز   "،طبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها       تيف قضية   

" بأي حال من األحوال استخدام خرق ما لالتفاقية كذريعة خلرق آخـر           
(Counter-Claims, Order of 17 December 1997, I.C.J. Reports 1997, p. 

243, at p. 258, para. 35).  
وخياً للسهولة ُنصَّ على هذا القيد من جديد يف سياق         ت )٤١٤(

 والتعليق  ٥٠ادة  انظر امل . التدابري املضادة يف الفصل الثاين من الباب الثالث       
  ).١٠(و) ٩(عليها، الفقرتني 

 الدوليـة   نظر، على سبيل املثال، قـرارات احملكمـة       ا )٤١٥(
 ,IT-95–17/1–T, Prosecutor v. Furundzijaليوغوسالفيا السابقة يف القضية

judgement of 10 December 1998; ILM, vol. 38, No. 2 (March 1999), p. 
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Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, ex parte Pinochet 

Ugarte (No. 3), ILR, vol. 119 .  قـارنLegality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons ) ٧٩، الفقرة ٢٥٧، ص ) أعاله٥٤احلاشية.  

جلماعية والرق والتمييز العنصري واجلـرائم ضـد        واإلبادة ا 
  .)٤١٦(اإلنسانية والتعذيب، واحلق يف تقرير املصري

، ال ميكن للظروف النافية لعدم      ٢٦وطبقاً للمادة     )٦(
 للدولة خرَق التزاماهتا مبوجـب      حاملشروعية أن تربر أو تبي    

وال تتناول املادة . قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام
 مسألة معرفة ما إذا كان قد حدث خرق يف أية حالة             ٢٦

وهذا األمر وثيق الصلة على حنو خاص مبواد معينة         . بعينها
فال جيوز لدولة أن تعفي دولة أخـرى      . من الفصل اخلامس  

من التزام التقيد بقاعدة آمرة، مثالً، فيما يتعلق باإلبـادة          
ـ          ة اجلماعية أو التعذيب، سواء بواسطة معاهـدة أم بطريق

ولكن قد تكون موافقة دولة معينة وثيقة الصلة . )٤١٧(أخرى
فعلى سـبيل   . باملوضوع عند تطبيق بعض القواعد اآلمرة     

املثال، جيوز لدولة أن توافق حسب األصول على وجـود          
وإن حتديـد  .  أراضيها لغرض مـشروع  عسكري أجنيب يف  

الظروف اليت أعطيت فيها املوافقة حسب األصول هو، مرة         
لة تعين قواعد أخرى من قواعد القانون الدويل        أخرى، مسأ 

  .)٤١٨(وال تعين القواعد الثانوية ملسؤولية الدول

  عواقب االحتجاج بظرف ينفي  - ٢٧ملادة ا
  عدم املشروعية

روعية مبوجـب هـذا     شالحتجاج بظرف ينفي عدم امل    ا  
  :الفصل ال خيل مبا يلي

التقيد بااللتزام املعين إذا مل يعــد الظـرف       )أ(  
  يف لعـدم املشروعيـة قائمـاً وبقـدر ما ال يعود قائماً؛النا

مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب         )ب(  
  .فيها ذلك الفعل

  لتعليقا

 هي شرط عدم إخالل يتناول حـوادث أو         ٢٧املادة    )١(
ب معينة لالحتجاج بالظروف النافيـة لعـدم املـشروعية     قعوا

أوالً، إهنا توضح   . وهي تعاجل مسألتني  . مبوجب الفصل اخلامس  
أن الظروف النافية لعدم املشروعية ال ختـل، بوصـفها هـذا،           
بااللتزام األساسي، حبيث يصبح هذا االلتزام ساري املفعول من         

ثانياً، إهنا تـشري إىل إمكانيـة       . جديد إذا مل يعد الظرف قائماً     
 كشرط عدم   ٢٧وقد صيغت املادة    . التعويض يف حاالت معينة   

ما يتعلق بالنقطة األوىل، ألن الوقـائع الـيت         إخالل وذلك، في  
تكشف عن ظرف ينفي عدم املشروعية قد يكون أثرها أيـضاً           

                                                        
  ). أعاله٥٤احلاشية  (East Timorارن قضية ق )٤١٦(
  .٤٥من التعليق على املادة ) ٤(نظر الفقرة ا )٤١٧(
  .٢٠تعليق على املادة من ال) ٧ (-) ٤(نظر الفقرات ا )٤١٨(
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إهناء االلتزام، وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، ألنه يستحيل، بوجـه          
  .عام، حتديد الوقت الذي يكون فيه التعويض واجب الدفع

عود مسألة ما حيدث عندما ال ي      )أ(٢٧ملادة  ا وتتناول  )٢(
الظرف الذي مينع الوفاء بالتزام قائماً، أو عندما يتوقـف عـن            

وهي توضح أن للفصل اخلامس أثراً مانعاً، ليس        . العمل تدرجيياً 
ماً، وبقدر  ئفعندما ال يعود الظرف النايف لعدم املشروعية قا       . إال

ما ال يعود قائماً، أو عندما ال يعود لـه، ألي سبب، أثر مانع،             
بافتراض أنه ما زال    (جديد الوفاء بااللتزام املعين     فإنه يتعني من    

ويتعني على الدولة اليت ُعذرت لعدم وفائها هبذا االلتزام         ) سارياً
وبقدر مـا ال يعـود      "وقد قصد بعبارة    . سابقاً أن تفي به اآلن    

أن تشمل احلاالت اليت تتضاءل فيها تدرجيياً الظـروف         " قائماً
  . االلتزام جزئياًاملانعة للوفاء واليت تسمح بأداء

وقد أكدت هيئـة التحكيم هذا املبدأ يف التحكـيم           )٣(
 ال بـل أكدته حمكمـة      ،)٤١٩("رينبو واريور  "الصادر يف قضية  

ـ  مالعدل الدولية بوضوح أكرب يف قضية         -يكوفو  ششروع غابت
فقد الحظـت احملكـمة، عند النظر يف حجـة        . ناغيماروس

في عدم مشروعية تصرفها    هنغاريا القائلة بأن حالة الضرورة تن     
مبجرد أن تزول حالـة   "املتمثل يف وقف العمل يف املشروع، أنه        

الضرورة، يعود واجب االمتثـال اللتزامـات املعاهـدة مـن           
ـ وقد حيدث أن الظروف املعي    . )٤٢٠("جديد ة النافيـة لعـدم     ن

املشروعية تشكل، يف الوقت ذاته، أساساً كافياً إلهناء االلتـزام          
إن خرق املعاهدة الذي يربر اختـاذ تـدابري         وهكذا ف . األساسي

 من  ٦٠باملعىن املنصوص عليه يف املادة      " مادياً"مضادة قد يكون    
، وقد جييز إهناء الدولة املضرورة هلـذه        ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

وعلى العكس من ذلك، جيوز إعادة إقامة االلتزام كلياً         . املعاهدة
دأ، ولكن قد يلزم تسوية     أو إعادة إعمالـه كليـاً من حيث املب      

 أن  ٢٧وهذه مسائل ال ميكن للمـادة       . طرائق استئناف األداء  
حتلها إال بالنص على أن االحتجاج بالظروف النافيـة لعـدم           

التقيد بااللتزام املعين إذا مل يعد الظرف النايف "   املشروعية ال خيل ب
مل وهنا، تـش  ". لعدم املشروعية قائماً وبقدر ما ال يعود قائماً       

  .وقف التصرف غري املشروع" التقيد بااللتزام املعين"عبارة 

فهي حتفُّظ يتعلق مبسألة تقدمي      )ب(٢٧ملادة  اأما    )٤(
تعويض ممكن عن الضرر يف احلاالت اليت يشملها الفـصل          

وعلى الرغم من أن هذه املادة تـستخدم تعـبري          . ساخلام
اخلسارة ، فإهنا غري معنية بالتعويض يف إطار جرب      "التعويض"

. ٣٤النامجة عن التصرف غري املشروع، وهو موضوع املادة 
وهي تتناول، باألحرى، مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي أن          
توقع من الدولة اليت تتذرع بظرف ناٍف لعدم املشروعية أن  ُي

                                                        
)٤١٩( "Rainbow Warrior")   أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

  .٧٥، الفقرة ٢٥٢-٢٥١ص 
)٤٢٠( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    

   .  ٤٧         ، الفقرة   ٣٨           ً   ؛ انظر أيضاً ص    ١٠١         ، الفقرة   ٦٣    ، ص  )    أعاله

. جترب أية خسارة مادية تكبدهتا أيـة دولة تأثرت مباشـرةً         
يق من مفهـوم الـضرر      أض" اخلسارة املادية "واإلشارة إىل   

 ال تتناول   ٢٧فاملادة  : خرى يف املواد  أاملشار إليه يف أمكنة     
إال تسوية اخلسائر اليت قد حتدث عندما يتـذرع الطـرف           

  .بظرف يشمله الفصل اخلامس
 شرطاً مناسباً، يف حاالت     )ب (ة الفرعية رالفقوتعترب    )٥(

عـدم  معينة، للسماح للدولة األوىل باالستناد إىل ظرف ناٍف ل        
ولوال توفر إمكانية اللجوء إىل مثل هذا الظرف، فإن         . املشروعية

الدولة اليت يكون تصرفها غري مشروع خالفاً لذلك قد تلقـي           
بعبء الدفاع عن مصاحلها أو شواغلها اخلاصة على دولة ثالثة          

وقد قبلت هنغاريا فعالً هذا املبدأ عنـد دفعهـا حبالـة            . بريئة
وكمـا  .  ناغيماروس-تشيكوفو شروع غاب مالضرورة يف قضية    

أقرت هنغاريا صـراحة بـأن     "الحظت حمكمة العدل الدولية،     
حالة الضرورة ال تعفيها بأي حال من األحوال مـن واجـب            

  .)٤٢١("تعويض شريكتها
 حتديـد نـوع     )ب( ة الفرعيـة  رالفقوال حتاول     )٦(

فإن نطاق احلـاالت  . الظروف اليت ينبغي فيها دفع تعويض  
صل اخلامس هو بوجه عام على درجة مـن    اليت يشملها الف  

االتساع جتعل من غري املناسب وضع نظام مفصل بـشأن          
ويعود إىل الدولة اليت تتذرع بظرف ينفي عـدم         . التعويض

املشروعية االتفاق مع أية دول متأثرة بشأن إمكانية دفـع          
  .تعويض يف حالة معينة، ومدى هذا التعويض

  لباب الثاينا

  ولية للدولةضمون املسؤولية الدم
لقد حدد الباب األول من املواد الشروط العامـة           )١(

أما الباب الثاين فيتنـاول     . الالزمة لنشوء مسؤولية الدولة   
ح أن  يصـح . النتائج القانونية املترتبة على الدولة املسؤولة     

الدولة قد تواجه نتائج قانونية ترتبت على سـلوك غـري           
فاخلرق املادي  .مشروع دولياً خارج نطاق مسؤولية الدول     

ملعاهدة مثالً قد يعطي الدولة املضرورة احلق يف إهنـاء أو           
إال أن اجملال الذي يركز . )٤٢٢(تعليق املعاهدة كلياً أو جزئياً

ية اجلديدة اليت تنـشأ     نعليه الباب الثاين هو العالقة القانو     
وهذا يشكل  . عندما ترتكب الدولة فعالً غري مشروع دولياً      

  .سؤولية الدولية للدولة مبوجب املوادجوهر أو مضمون امل

                                                        
وكانـت هنـاك    . ٤٨، الفقرة   ٣٩، ص   املرجع نفسه  )٤٢١(

املرجـع  (املتراكمة املرتبطة باملـشروع     قضية مستقلة هي تفسري التكاليف      
  ).١٥٣-١٥٢، الفقرتان ٨١، ص نفسه

  .٦٠، املادة ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام ا )٤٢٢(
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والنتائج اليت تترتب، ضمن إطار مسؤولية الـدول،          )٢(
على فعل الدولة غري املشروع دولياً قد ُيَنص عليهـا حتديـداً            

ويف حـال   . )٤٢٣(ى، كلياً أو جزئياً   ربطريقة تستبعد نتائج أخ   
عدم وجود حكم حمدد، فإن القانون الدويل ينسب مع ذلـك           

 املسؤولة التزامات جديدة، وال سيما االلتزام جبـرب         إىل الدولة 
 من املادة ٢وقد اعترفت الفقرة . الضرر الناجم عن ذلك الفعل

 من النظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة بالـصلة      ٣٦
ثيقة القائمة بني خرق االلتزام الدويل واألثر القانوين املترتب         وال

جلرب، وقـد ُنقلـت الفقـرة       عليه مباشرة يف شكل االلتزام با     
 من النظام ٣٦ من املادة ٢املذكورة، دون تغيري، لتصبح الفقرة 

، جيـوز  )٢(٣٦ووفقاً للمادة . األساسي حملكمة العدل الدولية   
للدول األطراف يف النظام األساسي أن تعتـرف باختـصاص          

  : احملكمة اإللزامي، يف مجيع املنازعات القانونية املتعلقة ب
أية واقعة تشكل، يف حال ثبوهتا، خرقاً       جود  و  )ج(  

  اللتزام دويل؛

بيعة أو نطاق اجلرب الواجب بـسبب خـرق         ط  )د(  
  .التزام دويل

نطبقة يبني الباب األول من املواد القواعد القانونية العامة املو
، بينما يبني الباب )ج(على املسألة احملددة يف الفقرة الفرعية 

  .)د(قرة الفرعية الثاين األمر نفسه بالنسبة للف
ويـضع  . ويتألف الباب الثاين من ثالثة فـصول        )٣(

الفصل األول مبادئ عامة معينة وحيدد على حنو أدق نطاق          
الرد،  (ويركز الفصل الثاين على أشكال اجلرب     . الباب الثاين 

ويعـاجل الفـصل    . والعالقات بينها ) والتعويض، والترضية 
خالل على حنو خطري    الثالث احلالة اخلاصة اليت تنشأ عند اإل      

بالتزام ناشئ مبقتضى قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل 
العام، فيحدد نتائج قانونية معينة ملثل هذا اإلخالل، فيمـا          

  .يتعلق بالدولة املسؤولة وبالدول األخرى، على السواء

  لفصل األولا

  مبادئ عامة
  التعليق

 حتدد يضم الفصل األول من الباب الثاين ست مواد  )١(
بوجه عام النتائج القانونية اليت تترتب على فعل الدولة غري          

وقد تتباين اخلروقات الفردية للقانون الدويل . املشروع دولياً
طرية نسبياً،  خلتبايناً واسعاً، بني اخلروقات التافهة أو غري ا       

واحلاالت اليت تعرض للخطر بقاء اجملتمعات والـشعوب،        
                                                        

، سؤولية الـدول   مب تصلي فيما   التخصيصبدأ   م ولح )٤٢٣(
  .عليها  والتعليق٥٥انظر املادة 

تقالل السياسي للدول، والبيئة يف     والسالمة اإلقليمية، واالس  
ويصح ذلك، سواء أكانـت االلتزامـات    . مناطق بأكملها 

املعنية واجبة جتاه دولة أخرى واحدة، أم بعض الدول، أم          
ولكن، عالوة علـى    . مجيع الدول، أم اجملتمع الدويل ككل     

خطورة احلاالت الفردية أو آثارها، فإن قواعد مـسؤولية         
لمحافظة على احتـرام القـانون      الدول ومؤسساهتا هامة ل   

الدويل ولتحقيق األهداف اليت تتوخاها الدول من خالل سن 
  .القوانني على املستوى الدويل

، اليت يتضمنها الفصل األول، هي مادة       ٢٨واملادة    )٢(
 تؤكد املبدأ القائل إنه تترتب على أي فعل غـري           ةاستهاللي

 ٢٩وتبني املادة . مشروع دولياً تقوم به الدولة نتائج قانونية
أن هذه النتائج ال ختل باستمرار واجب الدولة املـسؤولة          

وتوسع املـادة   . بالوفاء بااللتزام الذي ُخرق، وال حتل حمله      
 هذه النقطة فتتناول واجب الكف وتقدمي التأكيدات أو ٣٠

 االلتزام العام جبرب    ٣١وتبني املادة   . الضمانات بعدم التكرار  
. راء خرق الدولة للقانون الـدويل     اخلسارة املتكبدة من ج   

 أنه ال جيوز للدولة املسؤولة أن تتـذرع         ٣٢وتوضح املادة   
بقانوهنا الداخلي لتفادي التزامي الكف واجلرب الناشئني يف        

 نطاق البـاب،    ٣٣وأخرياً، حتدد املادة    . إطار الباب الثاين  
سواء من حيث الدول اليت تكون االلتزامات واجبة هلا، أم          

تائج قانونية معينة ال يشملها البابـان الثـاين         من حيث ن  
والثالث من املواد ألهنا تترتب مباشرة ألشخاص أو لكيانات 

  .ليست بالدول

  النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  - ٢٨ملادة ا
وي املسؤولية الدولية للدولة اليت تترتب على فعـل   طتن  

ول على النتائج القانونية غري مشروع دولياً طبقاً ألحكام الباب األ
  .املبينة يف هذا الباب

  لتعليقا

، يف الباب الثاين، وظيفة متهيدية وطابع ٢٨للمادة    )١(
فهي تربط أحكام الباب األول اليت حتدد الوقت        . إيضاحي

الذي تنشأ فيه املسؤولية الدولية للدولة بأحكام الباب الثاين 
 عليها املسؤولية عـن     اليت تبني النتائج القانونية اليت تنطوي     

  .الفعل غري املشروع دولياً
والنتائج القانونية األساسية للفعل غري املـشروع         )٢(

دولياً، املبينة يف الباب الثاين، هي التزام الدولة املـسؤولة          
وجبرب كامـل   ) ٣٠املادة  (ل غري املشروع    عبالكف عن الف  

). ٣١ املادة(اخلسارة النامجة عن الفعل غري املشروع دولياً        
وحيثما يشكل الفعل غري املشروع دولياً خرقاً خطرياً مـن          
جانب الدولة اللتزام ناشئ مبوجب قاعدة قطعية من قواعد         
القانون الدويل العام، فإن هذا اخلرق قد تترتب عليه نتائج          
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أخرى بالنسبة للدولة املسؤولة وللدول األخـرى، علـى         
 هـذه   وبوجه خاص، على مجيع الدول، يف مثـل       . السواء

احلاالت، التزامات بالتعاون من أجل إهناء اخلرق، وبعـدم         
االعتراف بشرعية احلالة النامجة عن اخلرق، وبعدم تقـدمي         
العون أو املساعدة إىل الدولة املسؤولة لإلبقاء على احلالـة          

  ).٤١ و٤٠املادتان (الناشئة على هذا النحو 
 إمكانية أن تترتـب علـى       ٢٨وال تستبعد املادة      )٣(
لفعل غري املشروع دولياً نتائج قانونية يف العالقات بـني          ا

الدولة املسؤولة عن ذلك الفعل وأشخاص أو كيانات من         
، اليت تـشمل    ١ويستدل على ذلك من املادة      . غري الدول 

الدولية للدولة وليس فقـط االلتزامـات        مجيع االلتزامات 
وهكذا تشمل مسؤولية الدول، . الواجبة جتاه الدول األخرى

على سبيل املثال، انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها مـن         
خروقات القانون الدويل اليت ال يكون فيها املستفيد األول         

ولكن، بينما ينطبق الباب األول . من االلتزام املخروق دولة 
على مجيع احلاالت اليت ميكن فيها للدولة أن ترتكب فعـالً   

اقاً ألنـه ال    غري مشروع دولياً، فإن الباب الثاين أضيق نط       
ينطبق على التزامات اجلرب بقدر ما تنشأ جتاه شـخص أو           
كيان غري الدولة أو بقدر ما يتذرع هبا شخص أو كيان غري 

وبعبارة أخرى، فإن أحكام الباب الثاين ال ختل بأي . الدولة
حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية للدولة وقـد يترتـب          

لة، وهذا مـا    مباشرة ألي شخص أو كيان آخر غري الدو       
  .٣٣توضحه املادة 

   استمرار واجب الوفاء - ٢٩ملادة ا

ال متس النتائج القانونية لفعل غـري مـشروع دوليـاً             
مبوجب هذا الباب باستمرار واجب الدولـة املـسؤولة بالوفـاء           

  .ام الذي ُخرقزبااللت

  لتعليقا

عندما خترق الدولة التزاماً دولياً، فإن مسائل من          )١(
لعالقة القانونية اليت تأثرت هبـذا اخلـرق إىل         قبيل إعادة ا  

. حالتها السابقة، ومستقبل هذه العالقة، تتسم بأمهية كبرية       
وبصرف النظر عن مسألة اجلرب، تنشأ على الفور مسألتان         

ملسؤولة على االلتزام الـذي خـرق،       امها أثر فعل الدولة     
وقد عاجلـت  . والكف عن اخلرق إذا كان ال يزال مستمراً       

  . الثانية٣٠ املسألة األوىل، واملادة ٢٩ة املاد

 على املبدأ العـام القائـل إن        ٢٩فقد نصت املادة      )٢(
النتائج القانونية املترتبة على الفعل غري املشروع دولياً ال متس  

ونتيجـة  .  الدولة بااللتزام الذي خرقته    ءاستمرار واجب وفا  
عالقات للفعل غري املشروع دولياً، تنشأ جمموعة جديدة من ال        

القانونية بني الدولة املسؤولة والدولة أو الدول اليت يكـون          

لكن هذا ال يعين اختفاء العالقة . االلتزام الدويل واجباً جتاهها
فحىت . القانونية اليت كانت قائمة سابقاً نتيجة لاللتزام األصلي

لو وفت الدولة املسؤولة بالتزاماهتا مبوجب البـاب الثـاين          
غري املشروع وجبرب كامل اخلسارة الناشئة،      بالكف عن الفعل    

واسـتمرار  . فإن هذا ال يعفيها من الوفاء بااللتزام املخروق       
واجب الوفاء بالتزام دويل، رغم اخلرق، يشكل أساس مفهوم 

) ١٤انظر املادة   (الفعل غري املشروع ذي الطابع االستمراري       
  ).)أ(٣٠انظر املادة (وااللتزام بالكف 

ض احلاالت أن أثر خرق التزام مـا        صحيح يف بع    )٣(
فعلى سـبيل   . يكون، يف هناية املطاف، إهناء االلتزام نفسه      

املثال، قد ختتار الدولة اليت تضررت من خرق مادي ملعاهدة 
ن، كما توضح األحكام ذات    كول. )٤٢٤(ثنائية إهناء املعاهدة  

، فإن جمرد خرق املعاهدة ١٩٦٩الصلة من اتفاقية فيينا لعام 
ويعـود إىل   . )٤٢٥(التنصل منها ال ينهيان املعاهدة    أو حىت   

الدولة املضرورة أن ترد على اخلرق بقدر ما تسمح االتفاقية 
وقد ال يكون للدولة املضرورة مـصلحة يف إهنـاء          . بذلك

تلف عن املطالبة باسـتمرار واجـب       خياملعاهدة، وهو أمر    
وحيثما ُتنَهى املعاهدة حـسب األصـول       . الوفاء بااللتزام 

ب اخلرق، فإن اإلهناء ال ميس العالقات القانونية اليت         بسـب
ترتبت مبوجب املعاهدة قبل إهنائها، مبا يف ذلك االلتزام جبرب          

بل ومن غري احملتمل أن     . )٤٢٦(الضرر الناجم عن أي خرق    
لتزام مبوجب القانون الدويل العـام االلتـزام        اميس خرق   

. صفه هذااألساسـي، ويف الواقع، فإنه لن ميسه مطلقـاً بو
وعلى النقيض من ذلك، فإن العالقة القانونيـة الثانويـة          
ملسؤولية الدول تنشأ مع حدوث اخلرق وبدون أي شـرط          

  .احتجاج من جانب الدولة املضرورة
 مثـل هـذه     ٢٩ة  دوال ضرورة ألن تتنـاول املـا        )٤(

وكل ما تنص عليه هو أن النتائج القانونية للفعل         . االحتماالت
                                                        

  . أعاله٤٢٢نظر احلاشية ا )٤٢٤(
يف الواقع، أكدت حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية          و )٤٢٥(

املستمـرة مـن    أن اخلروقات املادية    ناغيماروس -شيكوفو  شروع غابت م
 بشأن بنـاء    ١٩٧٧جانب كال الطرفني مل تكن نتيجتها إهناء معاهــدة         

، ) أعـاله ٢٧انظر احلاشية ( ناغيماروس  -وتشغيل نظام سّد غابتشيكوفو     
  .١١٤، الفقرة ٦٨ص 

، ) أعاله٤٦احلاشية  ("Rainbow Warrior"نظر، مثالً، ا )٤٢٦(
 ,Ambatielosيف) املعـارض ( نقل عـن اللـورد مـاكنري    ماو ٢٦٦ص 

Preliminary Objection, I.C.J. Reports 1952, p. 28, at p. 63 . وقد وافقت
ـ ويف . ٤٥، ص املرجع نفسهاحملكمة نفسها على هذه النقطة املعينة،    ضية ق

 قبلت هنغاريا بأن النتائج القانونيـة       ، ناغيماروس -مشروع غابتشيكوفو   
 - غابتـشيكوفو     بشأن بناء وتشغيل نظام سـدّ      ١٩٧٧ معاهدة   إلهنائها

ناغيماروس بسبب خرق تشيكوسلوفاكيا تتعلق باملستقبل وال متس احلقوق         
ورأت . ٧٤-٧٣، ص ) أعـاله  ٢٧انظر احلاشية   (املترتبة ألي من الطرفني     

  .احملكمة أن املعاهدة ال تزال سارية املفعول، وبالتايل فإهنا مل تتناول املسألة
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اً ضمن ميدان مـسؤولية الـدول ال متـس       غري املشروع دولي  
أما معرفـة ما إذا . استمرار واجب الوفاء بااللتزام الذي ُخرق

كـان ذلك االلتزام ال يزال مستمراً رغم اخلـرق، ومـدى           
استمراره، فهي مسألة ال ينظمها قانون مسؤولية الدول وإمنـا    

  .تنظمها القواعد املتعلقة بااللتزام األويل ذي الصلة

   الكف وعدم التكرار - ٣٠ ملادةا
على الدولة املسؤولة عن الفعل غري املـشروع دوليـاً            
  :التزام بأن

  تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  )أ(  
تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعـدم        )ب(  
  . إذا اقتضت الظروف ذلك،التكرار

  لتعليقا

 مسألتني منفـصلتني لكنـهما      ٣٠تتناول املادة     )١(
الكـف عـن    : ان تنشآن عن خرق أي التزام دويل      مترابطت

السلوك غري املشروع وتقدمي الدولة املـسؤولة تأكيـدات         
وكالمها . وضمانات بعدم تكراره إذا اقتضت الظروف ذلك

 القانونية اليت تأثرت    ةوجهان لعملية إعادة وإصالح العالق    
والكف، إذا صح القول، هو الوجه السليب لألداء        . باخلرق

بل، ويتعلق بضمان وقف التصرف غري املـشروع        يف املستق 
املستمر، يف حني أن التأكيدات والضمانات تعترب وظيفـة         

. وقائية ميكن وصفها بأهنا تعزيز إجيايب لألداء يف املـستقبل         
ويعد استمرار نفاذ االلتزام األساسي افتراضاً ضروريـاً يف        

ـ           شأ كلتا احلالتني، ألنه إذا توقف االلتزام بعد خرقه ال تن
مسألة الكف وال ميكن أن تكون التأكيدات والـضمانات         

  . )٤٢٧(ذات صلـة باملوضوع
التزام الدولة املسؤولة عـن      )أ(٣٠ملادة  اوتتناول    )٢(

. شروعالفعل غري املشروع دولياً بالكف عن التصرف غري امل
تشمل كالً من الفعـل     " فعل"، فإن كلمة    ٢ووفقاً للمادة   

فإن الكف يتصل جبميع األفعال وعليه . واالمتناع عن الفعل
بصرف النظر عما إذا    "غري املشروعة اليت ال تزال مستمرة،       

إذ إن الكف ... كان تصرف الدولة فعالً أو امتناعاً عن فعل
  .)٤٢٨("ل معينةاقد يتخذ شكل االمتناع عن القيام بأعم

ينبـو  ر"وقد أكـدت هيئة التحكيم يف قضيـة         )٣(
لكف عـن الفعـل غـري       نـه لكي ينشأ شرط ا    أ" واريور

شرطني أساسيني، بينهما ارتباط    "املشروع، ال بد من توفر      
                                                        

  .١فقرة ل، ا٧٠، املادة ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام ا )٤٢٧(
)٤٢٨( "Rainbow Warrior")   أعـاله ٤٦انظر احلاشـية (،  

  .١١٣، الفقرة ٢٧٠ص 

يتسم الفعـل غري املشروع بطابع االستمرار "ومها أن " وثيق
. )٤٢٩("وأن تكون القاعدة املنتهكة سارية وقت صدور األمر

ويف حني أن االلتـزام بالكـف عن التصرف غري املشروع         
اسـتمرار الفعـل غـري    ينشأ يف معظم األحوال يف حالة       

 تشمل أيضاً األوضاع اليت     ٣٠ فإن املادة    ،)٤٣٠(املشـروع
تقوم فيها دولة من الدول خبرق التزام مـا يف عـدد مـن         

 .مكانية املزيد من التكـرار    إ املناسبات، مما ينطـوي على   
يف هنايـة الفقـرة     " إذا كان مستمراً  "والقصد من العبارة    

  .كلتا احلالتني من املادة هو تغطية )أ(الفرعية 
ويعترب الكف عن التصرف الذي يـشكل خرقـاً           )٤(

اللتزام دويل الشرط األول إلزالة عواقـب التـصرف غـري           
وهو يشكل مع اجلرب إحدى العاقبتني العامتني اللتني . املشروع
وغالباً ما يكـون    . لى الفعل غري املشـروع دولياً    عتترتبان  

لناجم عن التصرف الكف هو جمال التركيز الرئيسي للجدال ا 
 وليست الـدول    .)٤٣١(الذي خيرق أحد االلتزامات الدولية    

وحدها هي اليت تطالب بالكف يف كثري من األحيان، وإمنـا           
 ـن قبيـل اجلمعيةم تطالب به أيضاً أجهزة املنظمات الدولية

لعامة وجملس األمن يف مواجهة االنتهاكات اخلطرية للقانون        ا
ك، فإن اجلرب، على ما يتسم به وعلى النقيض من ذل. اإلنساين

من أمهية يف العديد من احلاالت، قد ال يشكل املسألة املركزية 
  .)٤٣٢(يف نزاع بني الدول حول مسائل املسؤولية

 نووظيفة الكف هي وضع حد النتهاك ما للقانو         )٥(
الدويل وضمان استمرار صالحية القاعدة األولية األساسية       

                                                        
  .١١٤، الفقرة املرجع نفسه )٤٢٩(
غري املشروع املستمر،   الطـالع على مفهوم الفعـل     ل )٤٣٠(
  .١٤من التعليق علـى املـادة ) ١١ (-) ٣(رات انظر الفق

ت التابعة ملنظمة التجارة العاملية   ركّز آلية تسوية الرتاعا   ت )٤٣١(
اتفاق مراكش املنشئ ملنظمة التجارة العامليـة،       :  الكف بدالً من اجلرب    ىعل

فاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعـات،          ت ،٢املرفق  
إال عنـدما   " اليت ال تنص على التعـويض        ٣ من املادة    ٧وال سيما الفقرة    

 سحب  ر غري عملي، وإال كتدبري مؤقت يف انتظا       يكون سحب التدبري فوراً   
وفيما يتعلق بالتمييز بني الكـف  ". التدبري الذي يتناىف مع االتفاق املشمول  

واجلرب بالنسبة ألغراض منظمـة التجارة العامليـة، انظـر، علـى سبيل         
 Report of the Panel, Australia-Subsidies Provided to Producersاملثال، 

and Exporters of Automotive Leather (WT/DS126/RW and Corr.1), 
21 January 2000, para. 6.49.  

الطالع على احلاالت اليت سلمت فيها حمكمة العدل        ل )٤٣٢(
 Fisheriesالدولية بأن األمر قد يكون كذلك، انظر، على سـبيل املثـال،  

Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland) , Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 175, at pp. 201–205, paras. 65–76; 

and Gabčíkovo-Nagymaros Project (footnote 27 above), p. 81, para. 

 C. D. Gray, Judicial Remedies in International Lawوانظر أيضاً . 153

(Oxford, Clarendon Press, 1987), pp. 77–92.  
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ام الدولة املسؤولة بالكف عـن      وبالتايل فإن التز  . وفعاليتها
الفعل يوفّر احلماية لكل من مـصاحل الدولـة أو الـدول            
املتضررة ومصاحل اجملتمع الدويل ككل يف احلفاظ واالعتماد        

  . على سيادة القانون
لتناول موضوع الكف عن     وهناك أسباب عديدة    )٦(

الفعل بصفته أكثر من جمرد وظيفة من وظائف واجب التقّيد 
فأوالً، إن مسألة الكف ال تنشأ إالّ يف حالة . م األويلبااللتزا

وما يتعني أن حيصل عندئذ ال يتوقـف        . ارتكاب خرق ما  
على تفسري االلتزام األويل فحسب، بل أيضاً على القواعد         
الثانوية املتصلة بسبل االنتصاف، ومن املناسـب تناوهلـا،         

 الفعل  بصورة عامة على األقل، يف املواد اليت تتعلق بعواقب        
وثانياً، تعترب األفعال غـري املـشروعة       . غري املشروع دولياً  

املستمرة مسة مشتركة للحاالت اليت تنطوي على مسؤولية        
ومثة ضرورة  . ١٤الدول وتتناوهلا على وجه التحديد املادة       

  .لتحديد عواقب مثل هذه األفعال يف الباب الثاين
الرتباط وغالباً ما تنشأ مسألة الكف عن الفعل با         )٧(

ونتيجة الكف عـن    . الوثيق مبسألة اجلرب، وخصوصاً الرد    
الفعل قد ال تتميز عن الرد، وذلك، على سبيل املثـال، يف            
احلاالت اليت تنطوي على اإلفراج عن رهائن أو إعادة أشياء 

ومع ذلك، فال بد من التمييـز بـني         .  مصادرة أو مبـانٍ 
، لـيس   هذيـن األمريـن، إذ إن الكف، على نقيض الرد       

وقد يـسفر عـن     . )٤٣٣(خاضعاً للحدود املتصلة بالتناسب   
نشوء التزام مستمر، حىت عندما تكون العودة الفعليـة إىل          
الوضع الذي كان قائماً فيما سبق مـستبعدة أو ال ميكـن            

  .يبيةرحتقيقها إال بصورة تق
عوبة ص" ينبو واريور ر"ويوضح التحكيم يف قضية       )٨(

د سعت نيوزيلندا إىل إعـادة      فق. التمييز بني الكف والرد   
وتقول . العميلني ووضعهما قيـد االحتجاز يف جزيرة هاو      

نيوزيلندا إن فرنسا كانت ملزمة بإعادهتمـا إىل اجلزيـرة          
، وإن  ثواحتجازمها هناك للفترة املتبقية من السنوات الثال      

هذا االلتزام مل تنته مدته حيث إن الفترة الزمنية اليت قضياها 
ومل توافق هيئة .  ال جيوز احتساهبا هلذا الغرضخارج اجلزيرة

التحكيم على ذلك، فقد كان رأيها أن االلتزام كان لفترة          
حمددة انقضت، وأن مسألة الكف عـن الفعـل ال تنـشأ            

ني إىل اجلزيرة مل    لومن الواضح أن إرجاع العمي    . )٤٣٤(ههنا
يكن لـه فائدة بالنسبة لنيوزيلندا إن مل يـشكل التزامـاً           

وعليه فإن العودة .  من جانب فرنسا بإبقائهما هناكمستمراً
إىل الوضع القائم سابقاً قد ال تكون ذات قيمة تذكر أو ال            
يكون هلا أي قيمة على اإلطالق إذا مل يعد االلتزام الـذي            

                                                        
  . والتعليق عليها)ب(٣٥املادة نظر ا )٤٣٣(
)٤٣٤( UNRIAA, vol. XX, p. 217, at p. 266, para. 105 

(1990).  

وعلى النقيض من ذلك، فقد ال يوجد أي خيار . خرق قائماً
ر الوفـاء  للدولة املتضررة بالتنازل عن الرد إذا كان استمرا   

بااللتزام املنتهك واجباً على الدولة املسؤولة ولـيس مـن          
وقد . صالحية الدولة األوىل أن تعفيها من مثل هذا الوفاء        

ينطوي التمييز بني الكف والرد على عواقب هامة من حيث 
  .التزامات الدول املعنية

التزام الدولة املسؤولة بتقدمي     )ب(٣٠ملادة  اوتتناول    )٩(
مانات مالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف تأكيدات وض

وتتصل التأكيدات والضمانات باستعادة الثقة يف عالقة       . ذلك
مستمرة، رغم أهنا تنطوي على قدر من املرونة أكـرب بكـثري           

ويتم . ن مطلوبة يف مجيع احلاالت    ومقارنةً بالكف وأهنا ال تك    
 لـدى  السعي للحصول عليها، أكثر ما يتم، عندما ال يتـوفر       

الدولة املتضررة أي سبب حيملها على االعتقاد بأن جمرد العودة 
. إىل احلالة اليت كانت قائمة فيما سبق حيميها محايةً ُمرضـيةً          

فعلى سبيل املثـال، قـال الرئيس جونسون يف أعقــاب         
مظاهرات متكـررة ضد سفارة الواليات املتحدة يف موسكو        

  :  إنه١٩٦٥- ١٩٦٤يف الفترة 
ن أن تصـر حكومة الواليات املتحـدة علـى أن ُتـوفَّر           بـد م  ال

ملؤسساهتا الدبلوماسية وموظفيها الدبلوماسيني احلماية الـيت يـنص         
عليها القانون الدويل واألعراف واليت تعد ضرورية لقيام العالقـات          

فاإلعراب عن األسف والتعويض ال يشكالن     . ماسية بني الدول  والدبل
  .)٤٣٥(بديالً من احلماية الكافية

ال يتم التعبري دوماً عن مثل هذه املطالب من حيث تقدمي           و
تأكيدات أو ضمانات، بل جتمع بينها مسـات التطلـع إىل           

فهي تركّز على   . املستقبل وتتعلق بانتهاكات حمتملة أخرى    
  .٣٠ن اجلرب وتندرج يف إطار املادة ماحلماية بدالً 

ن مسألة ما إذا كا    غراندالوقد نوقشت يف قضية       )١٠(
االلتزام بتقدمي تأكيدات أو ضمانات بعدم التكرار ميكن أن         

وكانت هذه  . يشكل عاقبة قانونية لفعل غري مشروع دولياً      
القضية تتعلق بتقصري معترف به، ويتعلق بعدم تقدمي إشعار         

 من اتفاقية فيينـا     ٣٦مر يتناقض مع املادة     أقنصلي، وهو   
ريرهـا الرابـع    فقد طلبت أملانيا يف تق    . للعالقات القنصلية 

تأكيدات وضمانات عامة وحمددة فيما يتعلـق بوسـائل         
وكانت حجـة الواليـات     . التقيـد باالتفاقيـة مستقبالً  

املتحدة أن تقدمي التأكيـدات أو الضمانات يتجاوز نطاق        
االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية وأنه مل يكن مـن          

لى أيـة   وع. اختصاص حمكمة العدل الدولية أن تطالب هبا      
حال فإنه مل تكن هناك سابقة للتأكيـدات والـضمانات          

أما حق أملانيا يف االنتصاف  . الرمسية وينبغي عدم املطالبة هبا    
. فال يتجاوز حدود االعتذار، وقد قدمته الواليات املتحدة       

                                                        
 ,ILM, vol. 4, No. 2 (July 1965)طاب أُعيد طبعه يفخ )٤٣٥(

p. 698.  
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ومن الناحية األخرى مل تكن التأكيـدات أو الـضمانات          
ليت كانت قد   مالئمة يف ضوء اإلجراءات الواسعة النطاق ا      

اختذهتا الواليات املتحدة لضمان تقيد املوظفني االحتـاديني        
وفيما يتعلق . وموظفي احلكومة بأحكام االتفاقية يف املستقبل

  : مبسألة االختصاص رأت احملكمة
االنتصاف املناسبة مما تدعيه أملانيـا مـن         ن أي نزاع يتعلق بسبل    أ

عن تفـسري أو تطبيـق      حدوث انتهاك لالتفاقية إمنا هو نزاع ناشئ        
وحيثمـا  . االتفاقية وبالتايل فإنه يقع ضمن نطاق اختصاص احملكمة       

يوجد اختصاص يف نزاع يتعلق مبسألة حمددة، فإن احملكمة ال تتطلب           
توفر أساس مستقل الختصاص النظر يف سبل االنتصاف اليت طلبـها           

وبالتايل، فـإن احملكمـة تتمتـع       . أحد األطراف لقاء خرق االلتزام    
  .)٤٣٦(اختصاص يف القضية احلالية فيما يتعلق بالتقرير الرابع ألملانياب

أشارت احملكمة فيما يتعلق مبسألة املالءمة إىل أن االعتذار         و
ز الالحتج"ليس كافياً يف أية قضية خيضع فيها مواطن أجنيب 

يف أعقـاب عـدم     " املطول أو حيكم عليه بعقوبات شديدة     
 يف ضوء املعلومـات     ولكن. )٤٣٧(إصدار اإلشعار القنصلي  

اليت قدمتها الواليات املتحدة بشأن ما اختذته من خطوات         
  :للتقيد يف املستقبل، ارتأت احملكمة

ـ نه يتعني اعتبار االلتزام الذي أعربت عنه الواليات املتحدة بضمان تنف          أ ذ ي
 ٣٦ من املادة )ب(١التدابري احملددة املعتمدة يف أداء التزاماهتا مبقتضى الفقرة 

  . )٤٣٨( أنه يلّبي طلب أملانيا بتقدمي تأكيد عـام بعـدم التكرارعلى

ما فيما يتعلق بالتأكيدات احملددة اليت طلبتها أملانيا، فقـد          أ
  :اكتفت احملكمة بالقول إنه

، بالرغم من التزامها املشار إليه، مبا يقع        ةذا مل تِف الواليات املتحد    إ
ـ         ضرر بـاملواطنني   عليها من واجب اإلشعار القنصلي، مما يلحق ال

األملان، فإن االعتذار لن يكفي يف احلاالت اليت يتم فيهـا إخـضاع             
األفراد املعنيني لالحتجاز املطول أو إدانتهم واحلكم عليهم بعقوبات         

ويف حالة صدور إدانة وحكم من هذا القبيل، فإنه يتعني على . شديدة
ة النظـر   الواليات املتحدة السماح باستعراض اإلدانة واحلكم وإعاد      

فيهما بأخذ انتهاك احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة يف             
  .)٤٣٩(احلسبان

وبذا أكدت احملكمة اختصاصها فيما يتعلق بالتقرير الرابع        
 تناقش األساس مللكنها . ألملانيا واستجابت لـه يف املنطوق

  .القانوين للتأكيدات املتعلقة بعدم التكرار

                                                        
)٤٣٦( LaGrand, Judgment)   أعاله   ١١٩  ة ـ        ر احلاشيـ    انظ      ( ،  

 Factory at حيث ترد إشارة إلـى قـضيـة  ٤٨، الفقــرة ٤٨٥ص 

Chorzów, Jurisdiction)    أعاله  ٣٤       احلاشية      .(    
)٤٣٧( LaGrand, Judgment)   أعاله   ١١٩  ة ـ      احلاشي   رـ    انظ      ( ،  

  .١٢٣، الفقرة ٥١٢ص 
؛ وانظر أيـضاً    ١٢٤، الفقرة   ٥١٣، ص   املرجع نفسه  )٤٣٨(

  ).٦(١٢٨، الفقرة ٥١٦احلُكم، ص 
وانظر . ١٢٥، الفقرة   ٥١٤-٥١٣، ص   املرجع نفسه  )٤٣٩(

  ).٧(١٢٨، واحلُكم، الفقرة ١٢٧أيضاً الفقرة 

لتأكيـدات  وجيوز الـسعي للحـصول علـى ا         )١١(
كإلغاء التشريع (والضمانات بعدم التكرار كوسيلة للترضية   

، وعليه فإنه يوجـد بعـض       )الذي مسح حبدوث اخلـرق   
على . )٤٤٠(التداخل بني هذين األمرين على الصعيد العملي      

اوهلا كجانب من جوانب استمرار وإصـالح       نأنه يفضل ت  
 متضررة فعندما تطلب دولة. العالقة القانونية املتأثرة باخلرق

تأكيدات وضمانات بعدم التكرار، تكون املسألة من الناحية 
األساسية مسألة تعزيز العالقة القانونية املستمرة ويكـون        

وباإلضافة إىل ذلك، . التركيز على املستقبل، ال على املاضي
ميكن لدولة أخرى غري الدولة املتضررة أن تلتمس ضمانات         

  .٤٨ للمادة وتأكيدات بعدم التكرار، وذلك وفقاً

وُتقدَّم التأكيدات، يف العادة، شـفوياً، فــي         )١٢(
حيـن أن ضمانـات عدم التكرار تنطوي على أكثر من         

 كاختاذ الدولة املسؤولة تدابري وقائية هتدف إلــى    - ذلك  
وفيما يتعلق بنوع الضمانات اليت قـد      . ر اخلرق اجتنب تكر 

اثلة يف  يتم طلبهـا فإن املمارسـات الدوليـة ليست متم      
وتطلب الدولة املتضررة عادة إما ضمانات      . هذا املضمـار 

ضـد تكرار الفعل غري املشروع دون أي حتديد للـشكل          
و تأكيـدات لتوفري محاية أفضل  أ)٤٤١(الذي جيب أن تتخذه

كات، عندما ميس الفعل غري املـشروع       للألشخاص واملمت 
 وقد أوضحت حمكمة العدل الدولية يف قضية. )٤٤٢(مواطنيها

 بشكل جلّي وبقدر من التحديد، االلتزام الـذي         ،غراندال
سينشأ بالنسبة للواليات املتحدة عن أي خرق يف املستقبل،         

. ميكن تنفيذ هذا االلتزام بطرق شىت"لكنها أضافت قائلة إنه 
. )٤٤٣(" يترك اختيار الطريقة للواليات املتحـدة      نوينبغي أ 

عنية يف وضـع    وأشارت أيضاً إىل أنه قد ال تكون الدولة امل        
مـا  أ. )٤٤٤(يسمح هلا بتقدمي ضمانات أكيدة بعدم التكرار      

معرفة ما إذا كانت قادرة على أن تفعل ذلك علـى حنـو             
  .مناسب فتتوقف على طبيعة االلتزام قيد البحث

                                                        
  .٣٦من التعليق على املادة ) ٥(الفقرة نظر ا )٤٤٠(
، طلبت اململكة ١٩٠٤عام  "Dogger Bank" ة حادثيف )٤٤١(

 G. F. de،"ضمان عدم تكرر مثل هذه احلوادث الـيت ال تطـاق  "املتحدة 

Martens, Nouveau recueil général de traités, 2nd series, vol. XXXIII, p. 

صني وإندونيسيا يف أعقاب اهلجوم     وانظر أيضاً تبادل املذكرات بني ال     . 642
 على القنصلية العامة الصينية يف جاكارتا،       ١٩٦٦مارس  /ارذالذي شن يف آ   

اليت طلب فيها نائب وزير اخلارجية الصيين ضمان عدم تكرار مثل هـذه             
  .RGDIP, vol. 70 (1966), pp. 1013 et seqاحلوادث يف املستقبل 

  Doane عطيت مثل هـذه التأكيـدات يف حادثـة      أ )٤٤٢(
(1886), Moore, Digest, vol. VI, pp. 345–346.  

)٤٤٣( LaGrand, Judgment )أعاله١١٩ة ـر احلاشيـانظ (،  
  .١٢٥، الفقرة ٥١٣ص 

  .١٢٤، الفقرة املرجع نفسه )٤٤٤(
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املتضررة، يف بعـض احلـاالت، أن       وجيوز للدولة   )١٣(
تطلب من الدولة املسؤولة اختاذ تدابري حمـددة أو العمـل           

وال تطلب الدولة املتضررة . يقة حمددة بغية جتنب التكراربطر
يف بعض األحيان سوى تأكيدات من الدولة املسؤولة بأهنا         

ويف حـاالت   . )٤٤٥(سوف تراعـي حقوقهـا يف املستقبل    
 ،)٤٤٦(تضررة إصدار تعليمات حمددةأخرى، تطلب الدولة امل
لكن التأكيدات والضمانات . )٤٤٧(أو اختاذ إجراء حمدد آخر

. دم التكرار ال تكون دوماً مالئمة، حىت عندما يتم طلبها بع
ويتوقف الكثري يف هذا الصدد على ظروف القضية، مبا يف          

وتتـضح الـصبغة جـد      . ذلك طبيعة االلتزام واالنتـهاك    
إذا اقتضت الظروف   "ن خالل العبارة    ماالستثنائية للتدابري   

لدولة وقد صيغ التزام ا   . )ب(يف هناية الفقرة الفرعية     " ذلك
املسؤولة فيما يتعلق بالتأكيدات والضمانات صياغة مرنـة        
بغية منع أنواع االدعاءات التعسفية أو املبالغ فيهـا الـيت          
كانت فيما مضى متيز بعض املطالبات املقدمة من الـدول          

  .للحصول على تأكيدات وضمانات

  جلربا  - ٣١ملادة ا

على الدولة املسؤولة التـزام جبـرب كامـل           - ١  
  .رة النامجة عن الفعل غري املشروع دولياًاخلسا

                                                        
لـيت أعطـت فيهـا       ا ١٩٠١قضية عـام     مثالً   نظرا )٤٤٥(

 لربيديـة ااإلمرباطورية العثمانية تأكيدات رمسية بأنه سيسمح للخـدمات         
ك التـاريخ يف    لوالنمساوية والفرنسية بالعمل حبرية اعتباراً من ذ      لربيطانية  ا
  .RGDIP, vol. 8 (1901), p. 777, at pp. 788 and 792 ،راضيهاأ

لـيت وقعـت     ا حلـوادث الى سبيل املثـال،     ، ع نظرا )٤٤٦(
ملانيتـان صـادرهتما البحريـة       أ فينتان س مها و "تدسرابون"و" رتزوغه"

، ١٩٠٠نـاير   ي/لثاينا وكانون   ١٨٩٩ديسمرب  /الربيطانية يف كانون األول   
ـ "يث لفتت أملانيا نظر بريطانيا العظمـى إىل         حأثناء حرب البوير      رورةض

صدار تعليمات لقادة البحرية الربيطانية بعدم مضايقة السفن التجاريــة          إ
 .Martens, op. cit، "لقريبة مـن موقـع احلـرب   اري غ املناطق  يفألملانيةا

(footnote 441 above), vol. XXIX, p. 456, at p. 486.  
انظـر  ( صهر تريـل  مقضية   ددت هيئة التحكيم يف   ح )٤٤٧(

لتدابري اليت جيب أن يتخذها مصهر تريل، مبا فيهـا          ا)  أعاله ٢٥٣احلاشية  
منـع حـاالت إطالق الدخـان الكثيف يف املستقبل       "التدابري اهلادفة إىل    

الدولية طلبات  وكثرياً ما تقدم اهليئات     . )١٩٣٤ ص" (يف الواليات املتحدة  
، مثالً، مقررات اللجنة املعنية حبقـوق       رانظ. لتعديل التشريعات أو إلغائها   

يوليـه  / متـوز  ٢٣املقرر املؤرخ    وريز رامرييز ضد أوروغواي،   ت: اإلنسان
لعامة، الدورة اخلامسة والثالثون، امللحق      ا لوثائق الرمسية للجمعية  ا،  ١٩٨٠

 ،نسا ضـد أوروغـواي    ال؛ و ١٩، الفقرة   ١٣٦ ص   ،(A/35/40) ٤٠رقم  
، الفقـرة  ١٢٩ ص ،املرجع نفـسه ، ١٩٨٠ أبريل/ نيسان ٣املقرر املؤرخ   

 / تـشرين األول   ٢١ املقرر املؤرخ    ،يرمت برباتو ضد أوروغواي   د؛ و ١٧
 ٤٠، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقـم        املرجع نفسه ،  ١٩٨٢أكتوبر  

(A/38/40)، ١١، الفقرة ١٧٤ ص.  

تشمل اخلسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو          - ٢  
  .معنوياً، ينجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة

  لتعليقا

 اخلسارة االلتزام العـام     ليشكل االلتزام جبرب كام     )١(
ـ         اب الثاين الواقع على الدولة املسؤولة واملترتب على ارتك

وقد أعلنت احملكمة الدائمة يف قضية . فعل غري مشروع دولياً
املبدأ العام املتعلق بعواقب ارتكاب فعل غري        صنع شورزو م

  :مشروع دولياً على النحو التايل
هد يترتب عليه التزاٌم جبرب     عن مبادئ القانون الدويل أن أي خرق لت       م

 ال غىن عنه يف     وبالتايل فإن اجلرب عنصر تكميلي    . الضرر بشكل مالئم  
. عدم تطبيق أية اتفاقية وال ضرورة للنص عليه يف االتفاقية نفـسها           

وعلى ذلك، فإن اخلالفات املتعلقة باجلرب الذي قد يترتب على عدم           
  .)٤٤٨(تطبيق االتفاقية إمنا هي خالفات تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية

يف هذا املقطع، الذي مت االستشهاد به وتطبيقه يف مناسبات و
مبعناه األعم،  " اجلرب" تستخدم احملكمة مصطلح     ،)٤٤٩(عديدة

وترفض احلجة البولندية القائلة بأن اختصاص تفسري وتطبيق 
املعاهدة ال يستتبع ضمناً االختصاص بالبت يف املنازعـات         

ويف تلك املرحلة   . جلرب الالزم تقدميه  ااملتعلقة بشكل ومقدار    
 املصنع موضـوع    من النـزاع، مل تعد أملانيا تسعى إلعادة      

  .النـزاع أو املمتلكات احملجوزة معه إىل ُمواطنها

ويف مرحلة الحقة من القضية نفـسها، مـضت           )٢(
احملكمة إىل حتديد مضمون االلتزام باجلرب مبزيد من التفصيل         

  :فقالت
سي الذي ينطوي عليه املفهوم الفعلـي لفعـل غـري           ان املبدأ األس  إ

ارسة الدولية، وال سيما قـرارات       وهو مبدأ يبدو أن املم     - املشروع  
 يقضي بوجوب أن ميحو اجلرب، قـدر        - هيئات التحكيم، قد أقرته     

اإلمكان، كل عواقب الفعل غري املشروع وأن يعيد احلالة إىل ما كان 
ميكن أن تكون عليه، وفقاً ألرجح االحتماالت، لو مل يرتكب هـذا            

 التعويض الالزم   واملبادئ اليت ينبغي استخدامها لتحديد مبلغ     . الفعل
بسبب ارتكاب فعل خمالف للقانون الدويل هي الرد العيين، وإذا تعذر 
ذلك، دفع مبلغ مساو لقيمة الرد العيين، والقيام عند اللزوم بـدفع            
تعويضات عن اخلسارة املتكبدة اليت ال يغطيها الرد العيين أو املبلـغ            

  .)٤٥٠(املدفوع بدالً منه

كمة تعريفاً عاماً للجرب، مؤكدة في اجلملة األوىل، تورد احملف
على أن وظيفته هي إعادة احلالة املتأثرة باخلرق إىل ما كانت 

                                                        
)٤٤٨( Factory at Chorzów, Jurisdiction ) ٣٤انظر احلاشية 

  .)أعاله
ة حمكمة العدل الدولية إىل هذا القـرار يف         رارن إشا ق )٤٤٩(

  .٤٨، الفقرة ٤٨٥، ص ) أعاله١١٩احلاشية ( LaGrand, Judgmentقضية 
)٤٥٠( Factory at Chorzów, Merits )   ٣٤انظـر احلاشـية 

  .٤٧، ص )أعاله
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ويف اجلملة الثانية تتناول ذلك اجلانب من اجلرب        . )٤٥١(عليه
ي الرد، أو أ - ع وعن الفعل غري املشر" بالتعويض"املشمول 

دفع مبلغ مساو لقيمته، إضافةً إىل دفع تعويـضات عـن           
  .تكبدة نتيجة الفعل غري املشروعاخلسارة امل

 للدولة املسؤولة هو ٣١وااللتزام الذي حتّمله املادة   )٣(
ـ باملعىن الوارد يف قضية     " اجلرب الكامل " . صنع شـورزو  م

حمـو  "ىل  إوبعبارة أخرى، ينبغي أن تسعى الدولة املسؤولة        
كل آثار الفعل غري املشروع وأن تعيد احلالة إىل ما كـان            

عليه، وفقاً ألرجح االحتمـاالت، لـو مل        ميكن أن تكون    
 وذلك من خالل تقدمي شـكل       ،)٤٥٢("يرتكب هذا الفعل  

واحد أو أكثر من أشكال اجلرب املنصوص عليها يف الفصل          
  .الثاين من هذا الباب

ـ ومتت صياغة االلتزام العام       )٤(  ٣١اجلرب يف املـادة    ب
 التزام باعتباره النتيجة املنطقية املباشرة ملسؤولية الدولة، أي     

الدولة املسؤولة الناجم عن اخلرق، ال باعتباره حقاً للدولة         
وتتجنب هذه الصياغة الصعوبات اليت     . أو للدول املتضررة  

قد تنشـأ عندما يكون االلتزام نفسـه واجباً يف الوقـت          
ذاته لعدة دول أو دول كثرية أو جلميع الدول، وعندما ال           

ولكــن،  . ا اخلـرق تتأثر سوى قلة منها تأثراً خاصاً هبذ      
بصرف النظر متاماً عن املسائل اليت تنشأ عندما حيق ألكثر          

 ينـشـأ   ،)٤٥٣(من دولة واحدة االحتجاج باملـسـؤولية     
االلتزام العام باجلرب بصورة آلية عند ارتكاب فعـل غـري           

يتوقف، هبذه الصفة، علـى طلـب أو         مشروع دولياً وال  
ك احتمال  احتجاج من جانب أية دولة، حىت وإن كان هنا        

ألن يتوقف الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب يف الظروف          
  .السائدة على رد الدولة أو الدول املتضررة

والتزام الدولة املسؤولة بـاجلرب الكامـل يتـصل           )٥(
وينبغي فهم ". روع دولياًشاخلسارة النامجة عن الفعل غري امل" ب

 أهنا تشمل  على،٢لفقرة ا، الوارد تعريفها يف "اخلسارة"فكرة 
، تـشمل   ٢ووفقاً للفقرة   . أية أضرار نامجة عن ذلك الفعل     

وقد . أية أضرار مادية أو معنوية جنمت عن الفعل       " اخلسارة"
قصد من هذه الصياغة أن تكون، يف آن واحد، جامعة تشمل 

ملادية واملعنوية املفهومة مبعناها الواسـع،      اكالً من األضرار    
                                                        

ــ )٤٥١(  P.-M. Dupuy, "Le fait générateur de laارنق

responsabilité internationale des États", Collected Courses ... 1984–V 

(Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986), vol. 188, p. 9, at p. 94، يـث ح 
  .restauration عبريت ملؤلفا ستخدمي

)٤٥٢( Factory at Chorzów, Merits )   ٣٤انظـر احلاشـية 
  .٤٧، ص )أعاله

جاج باملسؤولية، انظر   النسبة للدول اليت حيق هلا االحت     ب )٤٥٣(
أما بالنسبة للحالة اليت تتعـدد فيهـا   .  عليهماني والتعليق٤٨ و٤٢املادتني  

  . والتعليق عليها٤٦الدول املتضررة فانظر املادة 

ملصاحل العامة النظرية الـصرفة     وتقييدية تستبعد الشواغل أو ا    
هنا " املادي"ويشري الضرر   . )٤٥٤(لدولة مل تتأثر فردياً باخلرق    

إىل الضرر الذي يلحق مبمتلكات الدولـة أو مواطنيهـا أو           
ـ مصاحلها األخرى والذي ميكن حتديد مقداره مـن الناح         ة ي

أموراً مثـل األمل واملعانـاة      " املعنوي"ويشمل الضرر   . املالية
فقدان األحباء أو اإلهانة الشخـصية املرتبطـة        الشخصية، و 

أمـا  . باقتحام مرتل الشخص أو التطفل على حياته اخلاصة       
مسائل اجلرب املتعلقة هبذه األشكال من الضرر فيتم تناوهلـا          

  .)٤٥٥(مبزيد من التفصيل يف الفصل الثاين من هذا الباب
أما مسألة ما إذا كان الضرر الالحق مبصلحة تتمتع   )٦(

ية يشكل عنصراً ضرورياً من عناصر أي فعل غـري          باحلما
وليس هناك على وجه . )٤٥٦(مشروع دولياً، فقد سبق حبثها    

العموم أي شرط من هذا القبيل، بل إهنا مسألة تتقرر مـن      
ـ   . خالل القاعدة األساسية ذات الصلة     الت اويف بعض احل

يعترب أساس الفعل غري املشروع هو التسبب بـأذى فعلـي     
املهم يف حاالت أخرى هـو عـدم اختـاذ      و. لدولة أخرى 

االحتياطات الضرورية ملنع وقوع األذى حىت ولو مل حيدث         
وهناك يف بعض احلاالت التـزام      . أي أذى من هذا القبيل    

صريح وكامل بأداء فعل حمدد، كإدراج قواعد موحدة يف         
وحيدد االلتزام األساسي يف كل حالة ما       . القانون الداخلي 

 تّعـرف   ١٢وعليه فإن املادة    . الشأنهو املطلوب يف هذا     
  .خرق االلتزام الدويل بأنه عدم التقيد بااللتزام

والنتيجة املنطقية لذلك أنه ال يوجد شرط عـام،           )٧(
عالوة على أية شروط ينص عليها االلتـزام األساسـي ذو    

ون الدولة قد تعرضت لـألذى أو الـضرر         كالصلة، بأن ت  
ومثة صلة  .  انتهاك ما  املادي قبل أن جيـوز هلـا طلب جرب      

لكن . وثيقة بني وجود الضرر الفعلي وشكل اجلرب ومقداره       
ليس هناك شرط عام حبدوث األذى أو الضرر املادي لدولة          

ويف . ما كي يـحق هلا طلب أي شكل من أشكال اجلـرب          

                                                        
ق هلذه الدول، وإن مل تتـضرر فرديـاً، أن حتـتج            حي )٤٥٤(

باملسؤولية فيما يتصل خبرق فئات معينـة مـن االلتزامـات املتعلقــة             
ـ     . ٤٨عامـة، عمالً باملادة    باملصلحـة ال  مي ووفيما يتعلق عمومـاً مبفه

 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorieاخلسارة والضرر، انظر

de la responsabilité internationale (Paris, Pedone, 1973); B. Graefrath, 

"Responsibility and damages caused: relationship between 

responsibility and damages", Collected Courses ... 1984–II (The Hague, 

Nijhoff, 1985), vol. 185, p. 95; A. Tanzi, "Is damage a distinct condition 

for the existence of an internationally wrongful act?", Spinedi and 

Simma, eds., op. cit. (footnote 175 above), p. 1; and Brownlie, System 

of the Law of Nations … (footnote 92 above), pp. 53–88.  
  . والتعليق عليها٣٦نظر على وجه اخلصوص املادة ا )٤٥٥(
  . ٢من التعليق على املادة ) ٩(نظر الفقرة ا )٤٥٦(
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كانت احلجج   "ينبو واريور ر"حالـة التحكيم يف قضيـة     
 الدولية يتعني أن يكون يف إطار نظرية املسؤولية"األولية أنه، 

، لكن "هناك ضرر كي يشكل أساساً لتحمل مسؤولية اجلرب   
  :األطراف اتفقت فيما بعد على أن

ي فعل غري مشروع ضد مصاحل غري مادية، من قبيل األفعال اليت متس أ
 مسعتها، مينح الدولة الضحية حق تلقي       وبشرف الدولة أو كرامتها أ    

 تلك األفعال عن أي خسارة مالية أو        اجلرب الكايف، حىت إذا مل تسفر     
  .)٤٥٧(مادية بالنسبة للدولة املطالبة

أثار غضباً "رأت هيئة التحكيم أن ارتكاب فرنسا لالنتهاك و
وسخطاً عاماً يف نيوزيلندا وتسبب يف أضرار جديدة إضافية 

يعة معنوية وسياسية وقانونية، مل تنجم عن بغري مادية ذات ط
وزيلندا ومسعتها فحسب، بل ألعلى     توجيه اإلهانة لكرامة ني   

  .)٤٥٨("السلطات القضائية والتنفيذية فيها أيضاً
وعندما تتفق دولتان على اتباع سلوك معني، فإن          )٨(

عدم قيام إحدامها بأداء االلتزام ذي الصلة خيص األخـرى          
 يعد إخالالً بالتعّهد وتعدياً على حق كإذ أن ذل. بالضرورة

وتدخل القواعـد الثانويـة     . اءالدولة األخرى يف هذا األد    
املتعلقة مبسؤولية الدول يف هذه املرحلة لتنص على أنـه ال           
ّربَر للقول بأنه ال مسؤوليةَ دون حدوث أذى أو ضـرر            ُم

فلو كانت األطراف ترغب يف إلزام نفسها       . ميكن حتديدمها 
ويف . بتلك الصياغة لاللتزام املعين ألمكنها أن تفعل ذلـك        

 قد يكون الضرر الناجم عن انتهاك ما        العديد من احلاالت  
كإحلاق الضرر مبصيدة أمساك بسبب صيد األمساك اليت أغلق (

موسم صيدها، وإحلاق الضرر بالبيئة بـسبب انبعاثـات         
تتجاوز احلد املنصوص عليه، واستخراج ما يزيد عن الكمية 

ومـع  . بعيداً أو طارئاً أو غري مؤكد     ) املسموح هبا من هنر   
ز للدول أن تدخل يف التزامات فورية وغري        ذلك، فإنه جيو  

مشروطة فيما يتعلق مبصاحلها املشتركة الطويلة األمـد يف         
" اخلسارة "٣١وعليه تعّرف املادة    . جماالت من هذا القبيل   

بطريقة واسعة وشاملة، وتترك لاللتزامات األساسية أمـر        
  .حتديد ما هو مطلوب يف كل حالة

رى، وهـي مـسألة      مسألة أخ  ٢وتتناول الفقرة     )٩(
فال . الصلة السببية بني الفعل غري املشروع دولياً واخلسارة       

يـنجم عـن    "يتوجب اجلرب الكامل إال لقاء الضرر الذي        
وتستخدم ". الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة      

وضوع اجلرب هو، علـى وجـه       مهذه العبارة لتوضيح أن     
املشروع واملمكـن   العموم، اخلسارة النامجة عن الفعل غري       

عزوها إليه، ال أية عواقب أو كل العواقب الناشـئة عـن            
  .الفعل غري املشروع دولياً

                                                        
)٤٥٧( "Rainbow Warrior")  ص ) أعـاله ٤٦انظر احلاشية ،

  .١٠٩ و١٠٧، الفقرتان ٢٦٧-٢٦٦
  .١١٠، الفقرة ٢٦٧، ص املرجع نفسه )٤٥٨(

ويعترب إسناد الضرر أو اخلسارة إىل الفعـل غـري            )١٠(
بية باملشروع، من ناحية املبدأ، عملية قانونية ال وقائعية أو س

وتستخدم خمتلف املصطلحات يف وصـف الـرابط        . فقط
 بني الفعل غري املشروع والضرر بغية نشوء        الواجب وجوده 
وعلى سبيل املثال، ميكن اإلشارة إىل اخلسائر . االلتزام باجلرب

باعتباره سبباً قريبـاً    ] الفعل غري املشروع  [اليت تعزى إىل    "
قييمه لكونه غري   تالذي ال ميكن    " أو إىل الضرر     ،)٤٥٩("جداً

أي "و إىل    أ )٤٦٠("مباشر وبعيد وغري مؤكد بدرجة مفرطة     
ا يف ذلك الضرر الالحق     خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، مب     

ة، أو ضـرر وقـع علـى        يبالبيئة واستنفاد املوارد الطبيع   
للفعـل  " احلكومات األجنبية أو رعاياها أو شركاهتا نتيجة      

ايل فإن السببية هي يف الواقــع       توبال. )٤٦١(غري املشروع 
ومثة عنصر آخـر    . شرط ضروري ولكنه غري كاف للجرب     

" غري الناتج عن الفعـل "أو " البعيد"ترن باستبعاد الضرر   يق
ويف بعض احلـاالت،    . بدرجة ال جتعل منه موضوعاً للجرب     

 ويف حـاالت    ،)٤٦٢("الطابع املباشر "ميكن استخدام معيار    

                                                        
 United States-German Mixed Claimsنظـــرا )٤٥٩(

Commission, Administrative Decision No. II, UNRIAA, vol. VII (Sales 

No. 1956.V.5), p. 23, at p. 30 (1923) . ًوانظر أيضاDix )  ١٧٨احلاشـية 
، وبيان املطالبة الكندي عقب حتطم الساتل السـوفيايت        ١٢١، ص   )أعاله

  ،١٩٧٨ذي احملرك النـووي فـوق أراضـيها عـام           " ٩٥٤كوزموس  "
ILM, vol. 18 (1979), p. 907, para. 23.  

 ٢٥٣احلاشـية    (صهر تريل منظر التحكيم يف قضية     ا )٤٦٠(
 A. Hauriou, "Les dommages indirectsوانظر أيضاً . ١٩٣١، ص )أعاله

dans les arbitrages internationaux", RGDIP, vol. 31 (1924), p. 209، 
 باعتبارها التطبيق األشد إثـارة     الباماأالذي يستشهد بالتحكيم يف قضية      
  ). أعاله٨٧احلاشية " (غري املباشر"للدهشة للقاعدة اليت تستثين الضرر 

ــ ) ٤٦١( ــن ق ــس األم ــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٨٧رار جمل  ٣امل
وهذا قرار اختذ يف إطار الفصل السابع من        . ١٦، الفقرة   ١٩٩١أبريل  /نيسان

مبقتـضى  "مم املتحدة، لكنه صيغ بطريقة تعكس مسؤولية العـراق      ميثاق األ 
وقـد  ". تيجة لغزوه واحتالله غري املشروعني للكويـت      ن... القانون الدويل   

قدمت جلنة األمم املتحدة للتعويضات وجملس اإلدارة بعض اإلرشادات بشأن          
ثال، انظر، على سبيل امل   . ١٦تفسري شرطي املباشرة والسببية يف إطار الفقرة        

التوصيات املقدمة من فريق املفوضني بشأن املطالبات الفرديـة الراجعـة إىل            
 ١٤، التقرير املؤرخ    ")باء"مطالبات الفئة   (اإلصابة اجلسدية اجلسيمة أو الوفاة      

اليت أُقرها جملس اإلدارة يف مقـرره        (S/AC.26/1994/1) ١٩٩٤ابريل  /نيسان
 وانظـر  ؛(S/AC.26/Dec.20 (1994)) ١٩٩٤مايـو / أيـار٢٦ املؤرخ ٢٠
 Report and recommendations made by the panel of Commissionersأيضاً

appointed to review the Well Blowout Control Claim (the “WBC claim”), 

of 15 November 1996 (S/AC.26/1996/5/Annex), paras. 66–86لــذي  ا
 ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٧ؤرخ   امل ٤٠أقـره جملس اإلدارة يف مقرره      

S/AC.26/Dec.40 (1996))(.  
ـ      ك )٤٦٢(   ،)١٩٩١ (٦٨٧ األمـن    سما ورد يف قـرار جمل

  .١٦الفقرة 
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. )٤٦٤("القرب"و معيار  أ)٤٦٣("ية التوقعنإمكا"أخرى معيار 
: لكن قد تكون هناك عوامل أخـرى أيضـاً ذات صلـة        

مثالً ما إذا كانت أجهزة الدولة قد تسببت بـصورة          منها  
متعمدة باألذى قيد البحث، أو إذا كان الضرر الناشــئ          
يدخل يف نطاق القاعدة املنتهكة أم ال، بالنظر إىل غـرض           

رة أخـرى، فإن شـرط العالقة اوبعبـ. )٤٦٥(تلك القاعدة
السببية ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة لكل خـرق ألي          

ويف القانون الدويل كمـا يف      . االلتزامات الدولية التزام من   
مسألة مـن   "القانون الوطين، ال تشكل مسألة ُبعد الضرر        

مسائل القانون اليت ميكن إجياد حل مرض هلا بالبحث عـن    
وتتجسد فكرة العالقة الـسببية     . )٤٦٦("صيغة لفظية واحدة  

الكافية اليت ال تعترب مفرطة يف البعـد يف الـشرط العـام             
 بأن تكون اخلسارة نامجة عـن    ٣١ص عليه يف املادة     املنصو

  الفعل غري املشروع، ولكـن دون إضـافة أيـة عبـارة           
  .شرطية خاصة

ومثة عنصر آخر يؤثر يف نطاق اجلرب وهو مـسألة            )١١(
ية السلوك غري املشروع الربيئـة      حفحىت ض . ختفيف الضرر 

متاماً يتوقع منها أن تتصرف تصرفاً معقوالً عندما تواجـه          
وعلى الرغم من أن هذا العنصر يصاغ عادة بعبارة . صابةاإل
، فإنه ليس بالتزام قانوين ُيرّتب يف حد        "واجب التخفيف "

بل إن عدم ختفيف الدولة املضرورة ملا يلحق . ذاته املسؤولية
وقـد  . )٤٦٧(هبا من ضرر قد يعوق جرب الضرر بذلك القدر        

                                                        
، ) أعـاله  ٣٣٧احلاشية   (Naulilaaضية  قثالً،   م نظر،ا )٤٦٣(

  .١٠٣١ص 
الطالع على استعراضات مقارنـة ملـسأليت الـسببية         ل ) ٤٦٤(

 H. L. A. Hart and A. M. Honoré, Causation inوالبعـد، انظـر، مثـالً، 

the Law, 2nd ed. (Oxford, Clarendon Press, 1985); A. M. Honoré, 

"Causation and remoteness of damage", International Encyclopedia of 

Comparative Law, A. Tunc, ed. (Tübingen, Mohr/The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1983), vol. XI, part I, chap. 7; Zweigert and Kötz, op. cit. 

(footnote 251 above), pp. 601–627, in particular pp. 609 et seq.; and B. S. 

Markesinis, The German Law of Obligations: Volume II―The Law of 

Torts: A Comparative Introduction, 3rd ed. (Oxford, Clarendon Press, 

1997), pp. 95–108،وفيها الكثري من اإلشارات إىل املؤلفات القانونية .  
 األمريكية  -نظر، مثالً، قرار حمكمة املطالبات اإليرانية       ا ) ٤٦٥(

 The Islamic Republic of Iran v. The United States of America, cases A15يف

(IV) and A24, Award No. 590–A15 (IV)/A24–FT, 28 December 1998, 

World Trade and Arbitration Materials, vol. 11, No. 2 (1999), p. 45.  
)٤٦٦( P. S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 

5th ed. (Oxford, Clarendon Press, 1995), p. 466.  
 املطالبة املتعلقة مبكافحة حرائق آبار النفط، الحـظ      يف )٤٦٧(

مبوجب املبـادئ العامـة     "ه  فريق تابع للجنة األمم املتحدة للتعويضات أن      
فإنـه ال يـسمح للمـدعي       ... للقانون الدويل املتعلقة بتخفيف األضرار      

لتخفيف اخلسارة أو الـضرر أو      ... فحسب بأن يتخذ اخلطوات املعقولة      

مـشروع   أوضحت حمكمة العـدل الدوليـة يف قـضية        
  :هذه النقطة هبذا املعىن فقالت  ناغيماروس- كوفو غابتشي

أكدت سلوفاكيا أيضاً أهنا كانت تتصرف مبا ميليه عليها واجـب           و
إن من املبـادئ    "وقالت  . ختفيف األضرار عندما نفذت املتغري جيم     

 القانون الدويل أنه يتعني على الطرف املضرور من عدم وفاء العامة يف
  ". سعى إىل ختفيف الضرر الالحق بهطرف آخر من أطراف العقد أن ي

يستتبع هذا املبدأ أن الدولة املضرورة اليت ال تتخذ التدابري الضرورية للحد            و
من الضرر الالحق هبا لن حيق هلا أن تطالب بالتعويض عن ذلـك الـضرر               

ولئن كان هذا املبدأ يوفر قاعـدة حلـساب         . كان باإلمكان تفاديه   الذي
  .)٤٦٨(أن يربر، يف املقابل، فعالً غري مشروعالتعويضات، فإنه ال ميكن 

. وكثرياً ما جيتمع عامالن مستقالن وحيدثان الضرر        )١٢(
ملوظفني الدبلوماسيني والقنصليني التابعني للواليات     اففي قضية   

ان احتجاز الطلبة اجملاهدين للرهائن     ك ،)٤٦٩(املتحدة يف طهران  
لدولـة أو   أي عندما كانوا ال يتصرفون كأجهزة ا      (يف البداية   
ُيعزى يف آن واحد إىل عاملني مها العمل املـستقل          ) وكالئها

للطلبة نفسه، وعدم اختاذ السلطات اإليرانية التدابري الضرورية        
 كـان الـضرر     ،)٤٧٠(ناة كورفو قويف قضية   . حلماية السفارة 

لالحق بالسفن الربيطانية ناجتاً يف آن واحد عن عمل دولة ثالثة ا
انيا اليت مل حتذّر مـن وجـود هـذه    زرعت األلغام وعمل ألب   

وعلى الرغم من أن اخلسارة، يف مثل هذه احلاالت، قد . األلغام
جنمت فعالً عن جمموعة من العوامل، فإنه ال ُيعزى إال واحـد        
منها إىل الدولة املسؤولة، وال تؤيد املمارسات الدولية وقرارات 

ب هيئات التحكيم الدولية احلد أو التخفيف من اجلـرب بـسب          
   فيمـا عـدا حـاالت مـسامهة        ،)٤٧١(األسباب املتزامنـة  

                                                                                      
، التقرير "ري التسبب فيها، بل إنه ملزم باختاذ تلك اخلطوات     جياإلصابة اليت   

انظر  ((S/AC.26/1996/5/Annex) ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥املؤرخ  
  .٥٤، الفقرة ) أعاله٤٦١احلاشية 

)٤٦٨( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    
   .  ٨٠         ، الفقرة   ٥٥    ، ص  )    أعاله

)٤٦٩( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran )  ٣٢-  ٢٩    ، ص  )      أعاله  ٥٩            انظر احلاشية  .   
)٤٧٠( Corfu Channel, Merits)    ص  )      أعاله  ٣٥            انظر احلاشية ،    

   .  ٢٣-  ٢٢   و  ١٨-  ١٧
تطابق هذا النهج مع الطريقة اليت يتناول هبا القـانون          ي )٤٧١(

مثة قاعدة عامة جداً تفيد أنه إذا اعترب سلوك         . "الوطين عموماً هذه القضايا   
 الضرر الالحق بالضحية، فإن املسيء يتحمـل مـسؤولية          املسيء سبباً يف  

 وإن كان هنـاك يف    تعويض كامل الضرر الذي تسبب به على هذا النحو،        
الوقت ذاته، سبب آخر لذلك الضرر وكان شخص آخر مسؤوالً عن ذلك            

وبعبارة أخرى، ال تتأثر مسؤولية املسيء إزاء الضحية باعتبـار    ... السبب  
 T. Weir, "Complex":أن مثة شخصاً آخر يتحمـل مـسؤولية متزامنـة   

liabilities", A. Tunc, ed., op. cit. (footnote 464 above), part 2, chap. 12, 

p.43 .            وقد استندت الواليات املتحدة إىل جتربة القانون املقـارن هـذه يف
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مثالً، استعادت اململكة    ناة كورفو قويف قضية   . )٤٧٢(اخلطأ
املتحدة كامل مبلغ مطالبتها ضد ألبانيا القائمة على ختلف         

وع عن التحذير من وجود األلغـام       رهذه األخرية غري املش   
وهـذه  . )٤٧٣(رغم أن ألبانيا نفسها مل تكـن قد زرعتها       

تيجة ينبغي أن تنشأ، من باب أوىل، يف احلاالت الـيت ال        الن
ميكـن  (يكون فيها السبب املتزامن فعالً ارتكبته دولة أخرى  

وإمنا أفراد عـاديون، أو     ) اعتبارها مسؤولة بصورة مستقلة   
ملـوظفني  اويف قـضية    . عية كالفيضان مثالً  يسببته حادثة طب  

ملتحدة يف طهران   الدبلوماسيني والقنصليني التابعني للواليات ا    
عُتربت مجهورية إيران اإلسالمية مسؤولة كلياً عن احتجاز        ا

  . )٤٧٤(الرهائن منذ اللحظة اليت ختلفت فيها عن محايتهم

وصحيح أنه قد تنشأ حاالت ميكن فيها أن ينسب           )١٣(
دد من عناصر الضرر إىل سبب واحد من األسباب         حمعنصر  
من الضرر من حيث غري أنه ما مل يتأّت فصل جزء . املتعددة

العالقة السببية عن الضرر املنسوب إىل الدولة املسؤولة، فإن 
غري (هذه األخرية ينبغي حتميلها املسؤولية عن مجيع النتائج         

والواقع أن  . املترتبة على تصرفها غري املشروع    ) البعيدة جداً 
ذهبت إىل أبعد مـن ذلـك        افريوزهيئة التحكيم يف قضية     

 السؤولة عبء إثبات جزء الضرر الـذي   ومحَّلت الدولة امل  
  :ينسب إىل سلوكها وقالت

مل يتسبب يف  افريوزن الواضح يف اعتقادنا أن الطاقم الصيين لسفينة م
ر نشأ عن روتشري األدلة إىل أن جزءاً غري مؤكد من الض       . الضرر كله 

فعل املتمردين الفلبينيني، األمر الذي حيتمل معه أن يكون جزء معني           
غري أننا ال نرى أنه يقع على       . ستخدمي الشركة الصينيني  من فعل م  

 افـريو زبريطانيا عبء التحديد الدقيق لنوع األضرار اليت تتحّمـل          
 دالصيين شارك إىل ح افريوزومبا أنه ثبت أن طاقم سفينة . مسؤوليتها

كبري وأن القسط الذي يتحمله املرتكبون اجملهولـون للفعـل غـري            
 فإنه ليس بوسعنا إال أن حنمِّل الواليـات         املشروع ال ميكن حتديده،   

  .املتحدة املسؤولية عن الضرر كله

                                                                                      
عندما ١٩٥٥يوليه / متوز٢٧الذي وقع يف  حلادث اجلوي امرافعاهتا يف قضية    

 من النظام األساسـي     ٣٨ من املادة    )د( و )ج(١ مشرية إىل الفقرة     ،قالت
 نفسها إىل حد كبري يف مجيع البلدان        القاعدة هي "حملكمة العدل الدولية إن     

املتحّضرة حيث جيوز للمدعي الذي حلق به الظلم مقاضاة أي واحد مـن             
املسيئني أو مجيعهم، بصورة مشتركة أو فردية، رغم أنه ال جيـوز لـه أن               
يتلقى منهم، أو من أي واحـد أو أكثـر منهم، إال كامل مبلغ التعويض             

 Memorial of 2 December 1958 (footnote 363)"عن الضرر الالحق بـه 

above), p. 229).  
  . والتعليق عليها٣٩نظر املادة ا )٤٧٢(
 Corfu Channel, Assessment of Amount ofنظــرا )٤٧٣(

Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 244, at p. 250.  
)٤٧٤( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran)  ٣٣-٣١، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية.  

ري أنه نظراً الستنتاجنا أن جزءاً كبرياً وإن كان غري مؤكـد مـن              غ
 فإننا نـرى    ،افريوزالضرر يتحمل مسؤوليته الطاقم الصيين للسفينة       

  .)٤٧٥(عدم احتساب الفائدة على املبالغ املطلوبة

عن بواعث قلق أحياناً من أن املبـدأ ويتم اإلعراب   )١٤(
العـام القائـل جبرب كافـة اخلسائر النامجة عن اخلرق قـد          

. يؤدي إىل جرب ال يتناسب على اإلطالق مع خطورة اخلرق         
تلفة على خمتلـف    تنطبق بصورة خم  " التناسب"غري أن فكرة    

ويتم تناوهلا، حسب االقتضاء، يف آحـاد   . )٤٧٦(أشكال اجلرب 
  .صل الثاين الذي يعاجل أشكال اجلرباملواد يف الف

  عدم جواز االحتجاج بالقانون الداخلي  - ٣٢ملادة ا
ال جيوز للدولة املسؤولة أن حتتج بأحكام قانوهنا الداخلي   

  . الباباكمربر لعدم االمتثال اللتزاماهتا مبوجب هذ

  لتعليقا

 بدور القانون الداخلي يف تعريف أي ٣تتعلق املادة   )١(
 عدم صلة القانون ٣٢وتوضح املادة  . ري مشروع فعل بأنه غ  

وتنص . الداخلي للدولة باالمتثال اللتـزام الكـف واجلرب     
علـى أنه ال جيـوز للدولـة اليت ترتكـب فعـالً غـري           

الداخلــي   مشـروع دوليـاً االحتجـاج بقانوهنــا    
. كمربر لعدم االمتثـال اللتزاماهتا مبوجـب هذا البـاب      

 فيما بينهما ألغـراض مـسـؤولية    ٣٢و ٣وتنفذ املادتان   
الدول املبدأ العام القائل بأنه ال جيوز للدولة أن حتتج بقانوهنا 

وعلى . )٤٧٧(الداخلي كمربر لعدم امتثاهلا اللتزاماهتا الدولية     
ت عملية أمام جهاز الدولـة      االرغم من أنه قد تنشأ صعوب     

الذي يواجه عقبة تعيق االمتثال ناشئة عن قواعد النظـام          
لقانوين الداخلي امللزم أن يعمل يف ظله، فإنه ال حيق للدولة ا

أن تضع قانوهنا الداخلي أو ممارساهتا الداخلية كعائق قانوين 
  .أمام الوفاء بالتزام دويل ينشأ مبوجب الباب الثاين

 من  ٢٧ على غرار الـمادة     ٣٢ املادة   توقد صيغ   )٢(
 جيـوز ألي  ، اليت تنص على أنه ال     ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

طرف االحتجاج بأحكام قانونه الداخلي كمربر لعدم تنفيذه 
وينطبق هذا املبدأ العام بالقدر نفـسه علـى         . معاهدة ما 

االلتزامات الدولية الناشئة عن قواعد مسؤولية الدول املبينة        
وميكن تقييد املبدأ بالقاعدة األساسية ذات      . يف الباب الثاين  

 من  ٤١ــن قبيل املادة    الصلة، أو بقاعدة ختصيــص م    
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت تنص على ترضية        

                                                        
  ،) أعــاله١٥٤انظــر احلاشــية  (Zafiroضية قــ )٤٧٥(

  .١٦٥- ١٦٤ص 
ــواد ا )٤٧٦( ــر امل ــرة ٣٧؛ و)ب(٣٥نظ  ٣٩؛ و٣، الفق

  .والتعليقات عليها
  .٣ ادةامللتعليق على امن  )٤ (-) ٢(لفقرات  انظرا )٤٧٧(
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إذا كان القـانون الـداخلي      "عادلة بدالً من اجلرب الكامل      
  . )٤٧٨("للطرف املعين ال جييز سوى اجلرب اجلزئي

مبدأ عدم جواز احتجاج الدولة املسؤولة بأحكـام       و  )٣(
ال اللتزاماهتا الناشئ عـن     قانوهنا الداخلي كمربر لعدم االمتث    

ارتكاب فعل غري مشروع دولياً تؤيـده ممارسـات الـدول           
ومن األمثلة على ذلك الرتاع     . والقرارات الدولية على السواء   

 فيما  ١٩٠٦الذي نشب بني اليابان والواليات املتحدة يف عام         
يتعلق بسياسات التعليم التمييزية املطبقة يف كاليفورنيا والذي        

ويف احلادثـة املتعلقـة     . )٤٧٩(نقيح قانون كاليفورنيا  مت حلّه بت  
 ١١دستور الرايخ املـؤرخ     (من دستور فاميار    ) ٢(٦١باملادة  
، مت إجراء تعديل دستوري بغية ضمان       )١٩١٩أغسطس  /آب

 من معاهدة السالم بـني      ٨٠دة  اتنفيذ االلتزام الناشئ عن امل    
ويف . )٤٨٠()معاهدة فرسـاي (القوى احلليفة والشريكة وأملانيا    

قررت حمكمة العدل الدويل الدائمة      يتر بازماين ب امعةجقضية  
غري خاضعة ألي تدبري    "أن تكون املمتلكات الواجب إعادهتا      

ــة، أو   ــة، أو اإلدارة اإلجباري ــل امللكي ــدابري نق ــن ت م
اختصار، فإن القانون الدويل ال يقر بـأن        بو. )٤٨١("املصادرة

اين ختضع للنظـام    التزامات الدولة املسؤولة مبوجب الباب الث     
القانوين الداخلي للدولة وال جييز االحتجاج بالقانون الداخلي        

  .كمسوغٍ لعدم أداء التزامي الكف واجلرب

  طاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا البابن  - ٣٣املادة 

أن تكون االلتزامات اليت تقـع علـى         جيوز  - ١  
اه دولة أخـرى أو  الدولة املسؤولة واملبينة يف هذا الباب واجبة جت      

عدة دول، أو اجملتمع الدويل ككل، تبعاً، بوجه خـاص، لطبيعـة            
  .االلتزام الدويل ومضمونه وتبعاً للظروف اليت وقع فيها اخلرق

ال خيل هذا الباب بأي حـق ينـشأ نتيجـة             - ٢  
ة الدولية لدولة وقد يترتب مباشرة ألي شخص أو كيان  يللمسؤول

  .آخر غري الدولة

                                                        
 من االتفاقية كما هي معدلة بـالربوتوكول        ٤١ملادة  ا )٤٧٨(

نسان واحلريات األساسية إلعـادة   امللحق باتفاقية محاية حقوق اإل   ١١رقم  
وتشمل األمثلة األخرى املادة    . تشكيل آلية املراقبة املنشأة مبوجب االتفاقية     

دولية، واملادة ل من القانون العام املنقح بشأن التسوية السلمية للرتاعات ا ٣٢
  .لسلميةا التفاقية األوروبية لتسوية املنازعات بالوسائلا من ٣٠

-R. L. Buell, "The development of the anti نظـر ا )٤٧٩(

Japanese agitation in the United States", Political Science Quarterly, 

vol. 37 (1922), pp. 620 et seq.  
ــرا )٤٨٠(  British and Foreign State Papers, 1919نظ

(London, H. M. Stationery Office, 1922), vol. 112, p. 1094.  
)٤٨١ ( Appeal from a Judgment of the Hungaro/Czechoslovak 

Mixed Arbitral Tribunal (The Peter Pázmány University), Judgment, 1933, 

P.C.I.J., Series A/B, No. 61, p. 208, at p. 249.  

  لتعليقا

 أحكام الفصل األول من البـاب       ٣٣ختتتم املادة     )١(
الثاين بتوضيح نطاق وأثر االلتزامات الدولية اليت يـشملها         

بصورة خاصـة أن حتديـد       ١لفقرة  اوتوضح  . هذا الباب 
الدولة املسؤولة املبينة    الدولة أو الدول اليت تكون التزامات     

يف الباب الثاين واجبة جتاهها يتوقف على كل من القاعدة          
األساسية اليت تنص على االلتزام الذي مت خرقـه وعلـى           

فعلى سبيل املثال، قد يؤثر تلوث البحر، . ظروف هذا اخلرق
إذا كان كبرياً وواسع النطاق، على اجملتمع الدويل ككل أو          
على الدول الساحلية يف إقليم ما، وميكن أالّ يؤثر يف ظروف 

 أن خطورة   ومن اجللي . أخرى إالّ على دولة واحدة جماورة     
  .اخلرق قد تؤثر أيضاً يف نطاق التزامي الكف واجلرب

، فإن التزام الدولة املـسؤولة يف       ١ووفقاً للفقرة     )٢(
حالة معينة قد يكون قائماً جتاه دولة أخرى، أو عدة دول،           

وتشمل اإلشـارة إىل عـدة دول       . يل ككل وأو اجملتمع الد  
اف األخرى  احلالة اليت يؤثر فيها اخلرق على مجيـع األطر       

يف معاهدة أو يف نظام قانوين أنشئ مبوجب القانون الدويل          
وعلى سبيل املثال، عندما ميكن تعريف التزام مـا         . العريف

، فإن خرق هذا االلتزام من جانـب        "كامل"بأنـه التزام   
دولة ما يـؤثر بالـضرورة علـى مجيـع األطـراف يف             

  .)٤٨٢(املعاهدة
 دولة ما، فإن اجلرب     وعندما يوجد التزام باجلرب جتاه      )٣(

ومثال ذلك أن   . ال يتوجب بالضرورة ملصلحة تلك الدولة     
مسؤولية الدولة عن خرق التزام مبوجب معاهـدة تتعلـق          
حبماية حقوق اإلنسان قد تنشأ جتاه مجيع أطراف املعاهدة،         

غي اعتبار األفراد املعنيني املستفيدين النهائيني، وهبذا بلكن ين
وقد تنـشأ احلقـوق     . ات الصلة املعىن، أصحاب احلقوق ذ   

الشخصية مبوجب القانون الدويل أيضاً خارج نطاق حقوق        
ويتبني نطاق اإلمكانيات بوضوح من احلكم      . )٤٨٣(اإلنسان

 حيث  ،غراندالالصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية        
 من اتفاقية فيينـا للعالقـات       ٣٦تأت احملكمة أن املادة     را

ة، جيوز االحتجاج هبـا وفقـاً       ختلق حقوقاً فردي  "القنصلية  
للمادة األوىل من الربوتوكول االختياري أمام هذه احملكمة        

  . )٤٨٤("من قبل الدولة اليت حيمل الشخص احملتجز جنسيتها

                                                        
  . والتعليق عليها`٢`)ب(٤٢نظر أيضاً املادة ا )٤٨٢(
       احلاشية    (Jurisdiction of the Courts of Danzig     ارن ق )٤٨٣(

  .  ٢١-  ١٧    ص  ، )      أعاله  ٨٢
)٤٨٤( LaGrand, Judgment )أعاله١١٩ة ـر احلاشيـانظ (،  

ومل جتد احملكمة يف ظل هذه الظروف أن من الضروري البـت    . ٧٧الفقرة  
اختذت صبغة حـق مـن حقـوق        "فيما إذا كانت احلقوق الشخصية قد       

  ).٧٨الفقرة " (إلنسان أم الا
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  وتؤكــد هــذه اإلمكانيــات احلاجــة إلـــى   )٤(
ويتنـاول الباب الثاين االلتزامات    . ٣٣من املادة    ٢لفقرة  ا

دول فيما يتصل بالكف واجلرب،     الثانوية الواقعة على عاتق ال    
وميكن أن تكون تلك االلتزامات واجبة، بني أمور أخرى،         

ويف احلاالت . جتاه دولة أو عدة دول أو اجملتمع الدويل ككل
يـان غـري    كاليت يكون فيها االلتزام األساسي واجباً جتاه        

الدولـة، فقد يتوفر إجراٌء ما ميكن بواسطته لذلك الكيان         
. ؤولية هو نفسه ودون وساطة أية دولـة       االحتجاج باملس 

وينطبق ذلك، مثالً، على معاهدات حقوق اإلنسان الـيت         
تنص على حق األشخاص املتأثرين يف التظلم أمام حمكمة أو     

كما ينطبق على حالة احلقوق املنصوص عليها       . هيئة أخرى 
ويتعلق . يف اتفاقات محاية االستثمارات الثنائية أو اإلقليمية      

الث باحتجاج دول أخرى باملـسؤولية، سـواء        الباب الث 
، أم دوالً   ٤٢مبوجب املـادة    " دوالً مضرورة "أكانت تعترب   

، أم كانت متارس حقوقـاً      ٤٨أخرى مهتمة مبوجب املادة     
حمددة يف االحتجاج باملسؤولية مبوجب قاعدة خاصة مـا         

وال تتناول املواد إمكانية االحتجـاج      ). ٥٥راجع املادة   (
جانب أشخاص أو كيانات غري الدول، وهو       باملسؤولية من   

ويعود إىل القاعدة األولية بعينها أمر  . ٢أمر توضحه الفقرة    
حتديد ما إذا كان حيق لألشخاص أو الكيانات مـن غـري            

. الدول االحتجاج باملـسؤولية مبفردهـا وإىل أي مـدى         
ومن هنا عبارة   .  هبذه اإلمكانية، ليس إال    ٢وتعترف الفقرة   

  ". اشرة ألي شخص أو كيان آخر غري الدولةوقد يترتب مب"

  لفصل الثاينا
  رب اخلسارةج

  التعليق

يتناول الفصل الثاين أشكال جرب اخلسارة، ويبّين         
، ٣١مبزيد من التفصيل املبدأ العام املنصوص عليه يف املـادة 

وخى بشكل خاص زيادة توضيح العالقة بـني خمتلـف          توي
الترضية، فضالً عـن    أشكال اجلرب وهي الرد، والتعويض، و     

دور الفائدة ومسألة مراعاة إسهام الضحية يف اخلسارة، إن         
  .كانت قد أسهمت فيها

   أشكال اجلرب - ٣٤ملادة ا
كون اجلرب الكامل للخسارة النامجة عن الفعـل غـري          ي  

ريق الرد والتعويض والترضية، بإحـداها أو       طاملشروع دولياً عن    
  .صلباجلمع بينها، وفقاً ألحكام هذا الف

  لتعليقا

 الفصل الثاين بتوضيح أشكال اجلرب      ٣٤تستهل املادة     )١(
اليت تفي، منفردة أو جمتمعة، بالتزام جرب كامل اخلسارة النامجة          

" اخلـسارة "ومبا أن مفهـوم     . عن الفعل غري املشروع دولياً    
ة السببية الالزمة بني الفعل غري املشروع واخلسارة قد مت          لوالص

 اليت تنص على االلتزام العام جبرب كامل        ٣١ حتديدمها يف املادة  
اجلـرب  " باإلشـارة إىل     ٣٤ فقد اكتفت املادة     ،)٤٨٥(اخلسارة

  ".الكامل للخسارة النامجة عن الفعل غري املشروع
ة ر خسا،صنع شورزوموكانت اخلسارة، يف قضية       )٢(

مادية، ومل تتناول حمكمة العدل الدويل الدائمة سوى شكلني 
ويف حـاالت   . )٤٨٦(مها الرد والتعويض  من أشكال اجلرب و   

معينة، ميكن املطالبة بالترضية كشكل إضايف من أشـكال         
وبذا، فإن اجلرب الكامل قـد يتخـذ شـكل الـرد            . اجلرب

وتوضـح  . والتعويض والترضية، حسبما تقتضي الظروف    
أيضاً أنه ميكن حتقيق اجلرب الكامـل يف حـاالت      ٣٤املادة  

فإعادة احلالة إىل ما    . اجلربمعينة باجلمع بني خمتلف أشكال      
كانت عليه قبل اخلرق، مثالً، قد ال تكفي لتحقيق اجلـرب           
الكامل ألن الفعل غري املشروع قد تسبب يف ضرر مـادي           

كاخلسارة النامجة عن فقدان إمكانيـة اسـتخدام        (إضايف  
وهكذا قد  ). املمتلكات املستوىل عليها بشكل غري مشروع     

ل غري املشروع توفري بعـض  تقتضي إزالة مجيع عواقب الفع 
أشكال اجلرب أو مجيع هذه األشكال، تبعاً لنوع اخلـسارة          

  .املتسبب فيها ومداها
وقد يؤدي خرق االلتزام األساسي أيضاً دوراً هامـاً           )٣(

الت الـرد الـيت ال      اففي ح . فيما يتصل بشكل اجلرب ومداه    
تنطوي على إعادة األشخاص التابعني للدولـة املـضرورة أو          

كاهتا أو أراضيها، يتعني تطبيق مفهوم إعادة احلالة إىل مـا           ممتل
. كانت عليه مبراعاة حقوق واختصاصات كل من الدول املعنية

وقد يكون هذا هو احلال، مثالً، عندما يتعلق األمـر بـالتزام            
وينبغي أال  . إجرائي يتحكم مبمارسة سلطات جوهرية للدولة     

لدولة املضرورة أكثر   يتيح الرد يف مثل هـذه احلاالت إعطاء ا       
  .)٤٨٧(مما كان سيحق هلا احلصول عليه لو مت الوفاء بااللتزام

وخيضع توفري كل شكل من أشكال اجلرب املبينـة يف            )٤(
 للشروط املنصوص عليها يف املواد الـيت تليهـا يف           ٣٤املادة  
وفقاً ألحكام  "وقد أشري إىل هذا التقييد بعبارة       . ل التايل صالف

                                                        
  .٣١من التعليق على املادة ) ١٤(-)٤(نظر الفقرات ا )٤٨٥(
)٤٨٦( Factory at Chorzów, Merits)    ٣٤انظـر احلاشـية 

  .٤٧، ص )أعاله
هكذا ذكرت حمكمة العدل الدوليـة يف حكمهـا         و )٤٨٧(

أن خـرق شـرط   )  أعاله١١٩انظر احلاشـية    (غراندالالصادر يف قضية    
 من اتفاقية فيينا للعالقات القنـصلية       ٣٦ املادة   يفاإلشعار املنصوص عليه    

جاز مطوَّل يقتضي إعادة النظر يف      على حنو يفضي إىل عقوبة قاسية أو احت       
  "بأخذ انتهاك احلقـوق املبينـة يف االتفاقيـة يف االعتبـار           "عدالة اإلدانة   

وقد يكون هذا شكالً من أشكال الرد أخذ يف         . )١٢٥، الفقرة   ٥١٤ ص(
  .بع احملدود للحقوق املعنيةااالعتبار الط
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يتأثر أيضاً بأي خيار صحيح قد جتريه الدولة وقد ". هذا الفصل
فعلى سبيل املثال، حيق . املضرورة فيما بني خمتلف أشكال اجلرب   

للدولة املضرورة يف معظم الظروف أن ختتار تلقي التعـويض          
  .٣٤ويتجسد عنصر اخليار هذا يف املادة . بدالً من الرد

وقد أُعرب عن بعض املخاوف من أن يؤدي مبدأ           )٥(
 الكامل إىل اشتراطات غري متناسبة، ال بـل مـسببة           اجلرب

واملسألة هي معرفة ما    . للشلل، فيما يتعلق بالدولة املسؤولة    
إذا كان ينبغي أن يصاغ مبدأ التناسب كجانب من جوانب 

 املواد، عوجل التناسـب يف      هويف هذ . االلتزام باجلرب الكامل  
. ددسياق كل شكل من أشكال اجلرب، مع مراعاة طابعه احمل         

وهكذا ُيستبعد الرد إذا كان ينطوي على عبء ال يتناسب          
على اإلطالق مع املنفعة اليت جتنيها الدولـة املـضرورة أو           

ويقتصر التعويض علـى الـضــرر      . )٤٨٨(الطرف اآلخر 
املشروع دولياً وال يشمل     املتكبد فعالً نتيجة للفعـل غري    

الترضية وينبغي أال تكون . )٤٨٩(الضرر غري املباشر أو البعيد
بذا فإن كل شكل مـن       و )٤٩٠("غري متناسبة مع اخلسارة   "

  .أشكال اجلرب يأخذ مثل هذه االعتبارات يف احلسبان

ومتثل أشكال اجلرب اليت عوجلت يف الفصل الثـاين           )٦(
قاضي باجلرب واملـبني يف     لأساليب إعمال االلتزام األساسي ا    

ثانوية وليست هناك، إذا جاز التعبري، التزامات       . ٣١املادة  
وُتماَرس من الناحيـة    . مستقلة بالرد والتعويض والترضية   

العملية بعض املرونة من حيث مدى مالءمة اشتراط شكل         
من أشكال اجلرب بدالً من آخر، رهناً بتطبيق شرط اجلـرب           

. )٤٩١(٣١الكامل للضرر الناجم عن اخلرق وفقاً للمـادة         
ال يكون وبقدر ما ُيستغىن عن أحد أشكال اجلرب أو بقدر ما 

هذا الشكل متاحاً يف الظروف القائمة، فـإن األشـكال          
األخرى للجرب، ال سيما التعويض، تكتسب، يف املقابـل،         

  .قدراً من األمهية أكرب

   الرد - ٣٥ملادة ا

لياً التزام  ولى الدولة املسؤولة عن فعل غري مشروع د       ع  
ري بالرد، أي إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غ           

  :املشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون

                                                        
  . والتعليق عليها)ب(٣٥نظر املادة ا )٤٨٨(
  .يق عليها والتعل٣١نظر املادة ا )٤٨٩(
  .، والتعليق عليها٣، الفقرة ٣٧نظر املادة ا )٤٩٠(
 .Mélanie Lachenal (UNRIAA, volنظر، مثالً، قضية ا )٤٩١(

XIII (Sales No. 64.V.3), p. 117, at pp. 130–131 (1954))    حيـث قُبـل
بدالً من الرد الذي تقرر يف األصل، نظراً إىل أن جلنـة التوفيـق               التعويض
انظـر  . أت أن الرد سيتطلب إجراءات داخلية صعبة    اإليطالية ر  -الفرنسية  

  .٣٥من التعليق على املادة ) ٤(أيضاً الفقرة 

  غري مستحيل مادياً؛  )أ(  

غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقـاً مـع           )ب(  
  .لتعويضن ااملنفعة املتأتية من الرد بدالً مـ

  لتعليقا

، أول أشـكال اجلـرب      ٣٤و، وفقاً للمادة    هالرد    )١(
.  املـشروع دوليـاً    املتاحة للدولة املضرورة من الفعل غري     

ويشمل الرد إعادة احلالة قدر اإلمكان إىل ما كانت عليـه           
قبل ارتكاب الفعل غري املشروع دولياً، بقدر ما ميكن عزو          

ويشمل . أية تغريات طرأت على تلك احلالة إىل ذلك الفعل        
الرد، يف أبسط أشكاله، إجراءات من قبيل إطالق سـراح          

 أو إعادة ممتلكات    أشخاص احتجزوا بصورة غري مشروعة،    
وقد يكون الـرد، يف     . استويل عليها بصورة غري مشروعة    
  .حاالت أخرى، عمالً أكثر تعقيداً

فوفقاً ألحـد   . ومفهوم الرد غري معرف تعريفاً واحداً       )٢(
الة إىل ما كانت عليـه، أي       حلالتعاريف، يتمثل الرد يف إعادة ا     

ووفقـاً  . روعاحلالة اليت كانت قائمة قبل وقوع الفعل غري املش        
لتعريف آخر، يتمثل الرد يف إجياد أو إعادة إجياد احلالـة الـيت             

والتعريـف  . كانت ستقوم لو مل ُيرتكب الفعل غري املـشروع        
األول هو التعريف األضيق؛ فهو ال يشمل التعويض الذي قـد           
يستحق للطرف املضرور عن اخلسارة املتكبدة، كفقدان إمكانية        

ت بصورة غري مشروعة مث أعيـدت       استخدام السلع اليت احتجز   
أما التعريف الثاين فيستوعب ضمن مفهوم الرد عناصر        . الحقاً

أخرى للجرب الكامل ويرتع إىل دمج الرد، بوصفه شكالً مـن           
وتعتمد املـادة   . أشكال اجلرب، يف االلتزام األساسي باجلرب نفسه      

ة  التعريف األضيق الذي ميتاز بالتركيز على تقييم حالة وقائعي٣٥
وعدم اشتراط إجراء حتقيق افتراضي ملعرفة احلالة اليت كانـت           

والرد هبذا املعىن الضيق . ستنشأ لو مل ُيرتكب الفعل غري املشروع
قد يلزم بالطبع استكماله بالتعويض لضمان جرب كامل للـضرر          

  .٣٦ه، كما توضحه املادة ياملتسبب ف

 ومع ذلك، وبالنظر إىل أن الرد يتفق إىل حد كبري           )٣(
مع املبدأ العام القائل إن الدولة املسؤولة ملزمة بإزالة النتائج 
القانونية واملادية اليت ترتبت على عملها غـري املـشروع،          
وذلك بإعادة احلالة إىل ما كان ميكن أن تكون عليه لو مل            

وقد . فعل، فإنه يأيت يف مقدمة أشكال اجلرب      ليرتكب ذلك ا  
 أسبقية الرد يف قـضية      أكدت حمكمة العدل الدويل الدائمة    

ملزمة بإعادة "عندما قالت إن الدولة املسؤولة  ورزوش صنعم
املشروع، وإذا تعذر ذلك، بدفع قيمته وقـت التعـويض،          

". ويراد هبذه القيمة أن حتل حمل الرد الذي أصبح مستحيالً         
إن استحالة إعادة مصنع شـورزو،      "احملكمة تقول    ومضت
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 ميكن أن يترتـب عليهـا،   وهو أمر يتفق عليه الطرفان، ال    
. )٤٩٢("بالتايل، سوى االستعاضة عن رد املصنع بدفع قيمته       

ميكن مالحظة هذه األسبقية يف احلاالت اليت مل تنظر فيها          و
اهليئات القضائية يف التعويض إال بعد أن استنتجت، لسبب         

وعلى الرغم مما قد    . )٤٩٣( آلخر، أنه ال ميكن القيام بالرد      وأ
بات من الناحية العملية، فإن الدول      يواجهه الرد من صعو   

ويف حاالت  . كثرياً ما تصر عليه مفضلة إياه على التعويض       
معينة، وال سيما احلاالت اليت تنطوي على تطبيق قواعـد          
 قطعية، قد ُيشترط الرد كجانب مـن جوانـب االمتثـال       

  .لاللتزام األساسي

ومن ناحية أخرى، هناك حاالت كثرية ال يكـون           )٤(
 متاحاً أو تكون فيها قيمة الرد بالنـسبة للدولـة           فيها الرد 

املضرورة من الضآلة حبيث تنتقل األولوية ألشـكال اجلـرب          
وُتعالَج مسائل االختيار بني خمتلف أشكال اجلرب يف        . األخرى

صرف النظر عن اختيـار     بولكن،  . )٤٩٤(سياق الباب الثالث  
لرد الدولة املضرورة أو الكيان املضرور، قد تكون إمكانية ا        

مستبعدة عملياً، وذلك، مثالً، ألن املمتلكات قد ُدمرت أو         
ألن طابعها قد تغري تغرياً جوهرياً، أو ألنه ال ميكن، لـسبب          

والواقـع أن اهليئـات     . ما، إعادة احلالة إىل ما كانت عليه      
" احلل الوسط "القضائية يف بعض احلاالت فهمت من أحكام        

ة تقديرية بإصـدار    أو من مواقف األطراف أهنا تتمتع بسلط      
 ولتر فليتشر مسيثوففي قضية . حكم بالتعويض بدالً من الرد

مثالً، أكد احملكّم أن الرد ينبغي أن يكون مناسباً من حيـث       
ة ي بأنه مينحه سلطة تقدير    "احلل الوسـط "املبدأ، إال أنه فسر     

املصاحل الفـضلى   "للحكم بتعويض، وقد فعل ذلك يف سبيل        
ويف قرار التحكـيم يف قـضية       . )٤٩٥("للطرفني وللجمهور 

 اتفق الطرفان على أنه ال ميكن إعادة احلالة إىل مـا           ،مينويلأ

                                                        
)٤٩٢( Factory at Chorzów, Merits)    ٣٤انظـر احلاشـية 

  .٤٨، ص )أعاله
 British Claims in the Spanish Zone ofنظر، مـثالً، ا )٤٩٣(

Morocco (footnote 44 above), pp. 621–625 and 651–742; Religious 

Property Expropriated by Portugal, UNRIAA, vol. I (Sales No. 

1948.V.2), p. 7 (1920); Walter Fletcher Smith, ibid., vol. II (Sales No. 

1949.V.1), p. 913, at p. 918 (1929); and Heirs of Lebas de Courmont, 

ibid., vol. XIII (Sales No. 64.V.3), p. 761, at p. 764 (1957).  
  . والتعليقني عليهما٤٥ و٤٣نظر املادتني ا )٤٩٤(
)٤٩٥( Walter Fletcher Smith)  أعـاله ٤٩٣انظر احلاشية  .(

لـشركة اليونانيـة    اعلى الرغم من أن هيئة التحكيم أصدرت، يف قضية          و
 أمراً بالرد، فقد أكدت أنه ميكن للدولة املسؤولة أن تقدم تعويضاً            ،للهاتف

 .J. G. Wetter and S. Mانظر" (ولةدامة تتعلق بالألسباب ه"بدالً من ذلك 

Schwebel, "Some little known cases on concessions", BYBIL, 1964, 

vol. 40, p. 216, at p. 221.(  

كانت عليه يف أعقاب إلغـاء االمتيـاز مبوجـب مرسـوم            
  .)٤٩٦(كوييت

اضي أو روقد يتخذ الرد شكالً مادياً، كإرجاع األ  )٥(
األشخاص أو املمتلكات، أو شكل تعديل صك قانوين ما،         

وتشمل األمثلة على الـرد     .  من اإلثنني  أو قد يكون مزجياً   
املادي إطالق سراح األفراد احملتجزين، وتسليم دولة أحـَد     

 ،)٤٩٧(األشخاص املعتقلني يف أراضيها إىل دولـة أخـرى        
ــسفن ــاع ال ــن ،)٤٩٨(وإرج ــرى م ــواع األخ  أو األن

ليت تشمـل الوثائـق أو األعمال الفنية أو  ا)٤٩٩(اتكاملمتل
ويستخدم يف بعـض    . )٥٠٠(كشهادات األسهم، وما إىل ذل    

عندما يقتضي الرد أو يشمل     " الرد القانوين "األحيان تعبري   
تعديل حالة قانونية، إما يف إطار النظام القـانوين للدولـة          

 .املسؤولة، وإما يف عالقاهتا القانونية بالدولـة املـضرورة        
وتشمل حاالت من هذا القبيل نقض أو إلغاء أو تعـديل           

ن على حنو خيرق قاعدة مـن       حكم دستوري أو تشريعي سُ    
 وإلغاء تدبري إداري أو قضائي      ،)٥٠١(قواعد القانون الدويل  

اعتمد على حنو غري مشروع فيما يتصل بشخص أجنيب أو          

                                                        
)٤٩٦( Government of Kuwait v. American Independent Oil 

Company (Aminoil) ILR, vol. 66, p. 519, at p. 533 (1982).  
املادي الذي يـشتمل علـى       ثلة على الرد  ـن األم م )٤٩٧(

، اللتـان   )١٨٦٤ ("لوريداف"وحادثة  ) ١٨٦١ ("رينتت"أشخاص حادثة   
 (,Moore, Digest, vol. VIIأُلقي القبض فيهما على أفراد على ظهر السفينتني

(pp. 768 and 1090–1091  لتابعني ا ملوظفني الدبلوماسيني والقنصلينياوقضية
مرت فيها حمكمة العدل الدولية إيران بأن       أاليت   طهرانللواليات املتحدة يف    

انظر احلاشـية   (تفرج فوراً عـن مجيع مواطين الواليات املتحدة احملتجزين         
  .٤٥-٤٤، ص ) أعاله٥٩

ـ  ليتا) ١٨٨٦ ("يافارياج"ثالً، حادثة    م نظر،ا )٤٩٨( دأت  ب
باستيالء سفينة حربية مصرية يف البحر األمحر علــى أربع سفن جتاريـة        

 Società Italiana per l’Organizzazione ،يف إيطاليـا  سجلة  مساوااممن 

Internazionale― Consiglio Nazionale delle Ricerche, La prassi italiana 

di diritto internazionale, 1st series (Dobbs Ferry, N. Y., Oceana, 1970), 

vol. II, pp. 901–902.  
 ,Temple of Preah Vihear, Meritsنظر، مثالً، قـضية ا )٤٩٩(

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at pp. 36–37، اليت أيدت فيها حمكمة 
العدل الدولية مطالبة كمبودية تضمنت رد بعض األشـياء الـيت نقلتـها             

 Hôtelوانظـر أيـضاً قـضيـة    . السلطات التايلندية من املنطقة واهليكل

Métropole, UNRIAA, vol. XIII (Sales No. 64.V.3), p. 219 (1950) وقضية 
Ottoz, ibid., p. 240 (1950) وقضية ؛Hénon, ibid., p. 248 (1951).  

 أمرت هيئة حتكيم ،Bužau-Nehoiaşi Railway قضية يف )٥٠٠(
بأن ُترد إىل شركة أملانية أسهم يف شركة سـكك حديديـة رومانيـة،              

UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1839 (1939).  
لى حاالت يكون فيها وجود قانون ما، يف حد          ع الطالعل ) ٥٠١(

  .١٢لتعليق على املادة امن ) ١٢ (ثابة خرق اللتزام دويل، انظر الفقرة مباته،ذ
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 أو إعادة النظر فيه، واشتراط اختاذ خطوات      ،)٥٠٢(مبمتلكاته
وقد . )٥٠٣(إلهناء معاهدة ) ما يسمح القانون الدويل    بقدر(

الت، على رد مادي وقانوين يف      يشتمل األمر، يف بعض احلا    
ويف حاالت أخرى، جيوز حملكمة أو هيئـة        . )٥٠٤(آن واحد 

قضائية دولية، من خالل حتديد الوضـع القـانوين الـذي      
يكــون ملزماً للطرفني، أن تصدر حكماً يرقى إىل الرد         

 لـه معىن ٣٥يف املادة " الرد"وبذا فإن . )٥٠٥(يف شكل آخر
م به الدولـة املـسؤولة      واسع يشمل أي عمل يلزم أن تقو      

  .إلصالح احلالة النامجة عن فعلها غري املشروع دولياً
ويتوقف الرد املطلوب، يف كثري من األحيان، على          )٦(

ويتسم الرد، بوصفه   . مضمون االلتزام األساسي الذي خرق    
أشكال اجلرب، بأمهية خاصة عندما يكـون        الشكل األول من  

وبأمهية أكرب أيضاً عندما االلتزام الذي خرق ذا طابع مستمر، 
. ينشأ مبوجب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل العـام         

ففي حال ضم دولة بشكل غري مشروع مثالً، ميكن النظر إىل 
انسحاب قوات الدولة احملتلة وإلغاء أي مرسوم نص علـى          

                                                        
 Martini, UNRIAA, vol. II (Salesنظر، مثالً، قضية ا )٥٠٢(

No. 1949.V.1), p. 975 (1930).  
 .Bryan-Chamorro Treaty (Costa Rica vـي قضية ف )٥٠٣(

Nicaragua)، أن حكومة نيكاراغوا   "حمكمة العدل ألمريكا الوسطى       قررت
ملزمة، عن طريق اختاذ ما ميكن من تدابري يف إطار القانون الدويل، بإعـادة    

 تشامارو بـني    -الوضع القانوين الذي كان قائماً قبل إبرام معاهدة برايان          
يهـا هـذه    اجلمهوريتني املتنازعتني بقدر ما يتعلق باألمور اليت نظـرت ف        

 Anales de la Corte de Justicia)"الدعوى، وباإلبقاء على ذلك الوضـع 

Centroamericana (San José, Costa Rica), vol. VI, Nos. 16–18 

(December 1916–May 1917), p. 7) and AJIL, vol. 11, No. 3 (1917), p. 

674, at p. 696٦٨٣ وانظر أيضاً ص ؛.  
الدائمـة أن     الـدويل  هكذا رأت حمكمـة العـدل     و )٥٠٤(

ملزمة بأن تعيد إىل جامعة بيتر بازماين اهلنغارية امللكية يف          "تشيكوسلوفاكيا  
بودابست املمتلكات غري املنقولة اليت تطالب هبا، غري خاضعة ألي تدبري من 
تدابري النقل أو اإلدارة اإللزامية أو احلجــز، وباحلالة اليت كانت عليهـا            

 ( -Appeal from a judgment of the Hungaro"عنيـة قبل تطبيق التـدابري امل 

(Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal)  أعاله٤٨١انظر احلاشية .((  
 Legalررت حمكمة العدل الدويل الدائمـة، يف قـضية   ق ) ٥٠٥(

Status of Eastern Greenland،  إعالن االحتالل الذي أصـدرته احلكومـة   "أن
وات اختذهتا احلكومـة يف هـذا       ط، وأية خ  ١٩٣١يوليه  / متوز ١٠النروجيية يف   

الشأن، تشكل انتهاكاً للوضع القانوين القائم وتعترب، بالتايل، غـري مـشروعة            
  (Judgment, 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 53, p. 22, at p. 75) "وباطلـة 

 Free Zones of Upper Savoy and the District of Gexوقررت احملكمة، يف قضية 
جيب أن تسحب مركزها اجلمركي وفقـاً        "اأن فرنس )  أعاله ٧٩ظر احلاشية   ان(

ألحكام املعاهدات والصكوك املذكورة؛ وأن هذا النظام جيب أن يظل سارياً ما            
 F. A. Mann, "Theوانظـر أيـضاً  ). ١٧٢ص " (مل ُيعدَّل باتفاق بني الطرفني

consequences of an international wrong in international and municipal law", 

BYBIL, 1976–1977, vol. 48, p. 1, at pp. 5–8.  

الضم على أهنما يقعان يف نطاق الكف أكثر منه يف نطـاق            
ه احلالة، ُيشترط اختاذ تـدابري      ولكن حىت يف هذ   . )٥٠٦(الرد

عودة األشخاص احملتجزين أو املمتلكات املـستوىل       (إضافية  
  . بوصفها جانباً من جوانب الكف أو الرد) عليها أثناء الغزو

وجب مفب. وااللتزام بالرد ليس التزاماً غري حمدود       )٧(
أال يكون هذا الرد " بشرط ويف حدود" يتعني الرد ٣٥املادة 

وتوضـح عبـارة    . ياً وال غري متناسب كلياً    مستحيل ماد 
أنه ال ميكن استبعاد الرد إال      " وبقدر ما يكون  ... بشرط  "

جزئياً، ويف مثل هذه احلالة، تكون الدولة املسؤولة ملزمـة   
  .بالرد بشرط أال يكون الرد مستحيالً أو غري متناسب

  ،٣٥مـن املـادة      )أ(الفرعيـة   لفقرة  اومبوجب    )٨(
وينطبق ذلك إذا ". مستحيالً مادياً"ذا كان ال ُيشترط الرد إ   

كانت املمتلكات الواجب إرجاعها قد فقدت بصورة دائمة  
. أو دمرت أو تدهورت إىل درجة أصبحت معها بال قيمة         

ومن ناحية أخرى، ال يعترب الرد مستحيالً مبجرد وجـود          
 قانونية أو عملية، فحىت يف هذه احلالة، قد يكون          تصعوبا

سؤولة أن تبذل جهوداً خاصة لتذليل هـذه        على الدولة امل  
، ال جيوز للدولة اليت ترتكب ٣٢ومبوجب املادة . الصعوبات

الفعل غري املشروع أن تتذرع بأحكام قانوهنـا الـداخلي          
كمربر لعدم القيام جبرب كامل، ووجود عقبـات سياسـية          

  .وإدارية أمام الرد ال يكفي للقول بوجود استحالة
الة املادية على احلاالت اليت يتم      وال تقتصر االستح    )٩(

. فيها تدمري الشيء املعين وإمنا قد تشمل حاالت أكثر تعقيداً
 مل ُتمنح اجلهة املطالبة     ،ابات رودوبيا الوسطى  غففي قضية   

اف راحلق إال يف حصة من عمليات احلراجة ومل تتقدم األط         
ومل تكن الغابات يف نفس     . املشاركة األخرى بأية مطالبات   

 الذي كانت عليه وقت االستيالء غـري املـشروع          الوضع
. عليها، وكان يلزم القيام بتحقيقات مفصلة لتحديد وضعها
. ومنذ االستيالء عليها، طالبت أطراف ثالثة حبقوق جتاهها       

 احلالة هوتعكس هذ. )٥٠٧(وهلذه األسباب جمتمعةً، ُرفض الرد
تفامهاً واسعاً حول استحالة الرد، ولكنها كانـت تتعلـق          

سائل حقوق ملكية ضـمن النظـام القـانوين للدولـة           مب
وقد يكون الوضع خمتلفاً عنـدما تكـون         . )٥٠٨(املسؤولة

                                                        
  .٣٠من التعليق على املادة ) ٨(نظر الفقرة ا )٥٠٦(
)٥٠٧( Forests of Central Rhodopia )  ٣٨٢انظر احلاشـية 

  .١٤٣٢، ص )أعاله
الطالع على مسائل الرد يف سياق التحكيم يف عقود         ل )٥٠٨(

 Texaco Overseas Petroleum Company and Californiaالدولة، انظـر  

Asiatic Oil Company v. The Government of the Libyan Arab Republic, 

(1977) ILR, vol. 53, p. 389, at pp. 507–508, para. 109; BP Exploration 

Company (Libya) Limited v. Government of the Libyan Arab Republic, 

ibid., p. 297, at p. 354 (1974); and Libyan American Oil Company 
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احلقوق وااللتزامات املعنية ناشئة مباشرة علـى املـستوى         
  .ويف هذا السياق، يؤدي الرد دوراً هاماً جداً. الدويل

ويف حاالت معينة، قد يتعني أخذ موقف أطراف ثالثة           )١٠(
وكان . ر لدى النظر فيما إذا كان الرد مستحيالً مادياً        يف االعتبا 

أما معرفة ما إذا . ابات رودوبيا الوسطىغهذا صحيحاً يف قضية     
كان موقف طرف ثالث حيول دون الرد فتتوقف على الظروف،          

، عند دخوله يف الصفقة أو ثمبا يف ذلك ما إذا كان الطرف الثال
ف حبسن نية ودون أن     اضطالعه باحلقوق املتنازع عليها، يتصر    

  .يكون قد أُبلغ باملطالبة املتعلقة بالرد
مـن   )ب(الفرعية  لفقرة  اومثة استثناء ثاٍن تتناوله       )١١(

 ويشمل احلاالت اليت تكون فيها الفائدة املتأتية من ٣٥املادة 
ذا الرد بالنسبة للدولـة     هالرد غري متناسبة كلياً مع كلفة       

 ال ُيشترط الرد إذا كان      وعلى وجه التحديد، قد   . املسؤولة
يستتبع عبئاً ال يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية من الـرد      "

وال ينطبق ذلك إال عندما يكون هناك       ". بدالً من التعويض  
عدم تناسق خطري بني العبء الذي سيفرضه الرد على الدولة 
املسؤولة، واملنفعة اليت ستجنيها من الـرد، إمـا الدولـة           

فالرد إذاً يقوم   . أية ضحية من ضحايا اخلرق    املضرورة وإما   
 وإن كان   ،)٥٠٩(على اعتبارات تتعلق باإلنصاف واملعقولية    

هناك تفضيل ملوقف الدولة املضرورة يف أية حالة ال تـدل           
فيها عملية املوازنة على تفضيل واضح للتعويض مقارنـةً         

سوف متيل الكفة على الـدوام لـصاحل الدولـة          و. بالرد
ة حالة يؤدي فيها عدم القيـام بـالرد إىل          املضرورة يف أي  

  .تعريض استقالهلا أو استقرارها االقتصادي للخطر

   التعويض - ٣٦ملادة ا
على الدولة املسؤولة عن فعل غري مـشروع دوليـاً            -١

دم إصالح هـذا    عالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، يف حال           
  .الضرر بالرد

ون قابالً للتقييم من    يشمل التعويض أي ضرر يك      -٢
الناحية املالية، مبا يف ذلك ما فات من الكسب، بقدر ما يكـون هـذا               

  .الكسب مؤكداً

  لتعليقا

 التعويض عن الضرر الناجم عـن       ٣٦تتناول املادة     )١(
 الفعل غري املشروع دولياً، وذلك يف حال عدم إصالح هـذا    
                                                                                      
(LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic ibid., vol. 62, p. 

141, at p. 200 (1977).  
 J. H. W. Verzijl, International Law inنظـر، مـثالً،  ا ) ٥٠٩(

Historical Perspective (Leiden, Sijthoff, 1973), part VI, p. 744،واملوقف  
ابطة القانون الـدويل  ر( Deutsche Gesellschaft für Völkerrechtالذي اختذته 

  .١٤٩ اجمللد الثاين، ص ،١٩٦٩ولية حوالذي يرد يف ) األملانية

 ٢قرة  تعريفاً شامالً يف الف   " الضرر"وقد عّرف   . الضرر بالرد 
. )٥١٠( بأنه أي ضرر، سواء كان مادياً أو معنويا٣١ًمن املادة 

 يف هذا التعريف فتنص على      ٣٦ من املادة    ٢وتتوسع الفقرة   
أن التعويض يشمل أي ضرر يكون قابالً للتقييم من الناحية          

، بقدر ما يكون هذا     باملالية، مبا يف ذلك ما فات من الكس       
قابالً للتقييم "ويقصد بعبارة . الكسب مؤكداً يف احلالة املعنية   

استبعاد التعويض املتعلق مبا يـشار إليـه        " من الناحية املالية  
الذي حلق بالدولة، أي ما جنم من       " الضرر املعنوي "      أحياناً ب 

إهانة أو أذى عن انتهاك حقوق غري مرتبط بالضرر الفعلـي           
وهذا هو موضـوع    : الذي حلق باملمتلكات أو باألشخاص    

  .٣٧ي تعاجله املادة الترضية الذ

ورمبا كان التعويض أكثر أشكال اجلرب شيوعاً يف          )٢(
ـ ففي قـضية    . املمارسة الدولية   - ابتـشيكوفو   غ شروعم

من القواعد  " أعلنت حمكمة العدل الدولية أن       ،ناغيماروس
دولة املضرورة احلق يف لاملستقرة متاماً يف القانون الدويل أن ل

ت فعالً غري مشروع دوليـاً  أن حتصل من الدولة اليت ارتكب   
ومن . )٥١١("على تعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل       

املتعارف عليه متاماً كذلك أن احملكمة أو اهليئة القـضائية          
الدولية اليت لديها اختصاص يف النظر يف املطالبات املتعلقة         

، كجانـب مـن جوانـب هـذا         عمبسؤولية الدول تتمت  
  .)٥١٢(عن الضرر املتكبداالختصاص، بسلطة احلكم بتعويض 

وعالقة التعويض بالرد موضحة يف اجلملة األخرية من   )٣(
يف حال عدم إصالح هذا الـضرر        ("٣٦ من املادة    ١الفقرة  
والرد، رغم أسبقيته كمبدأ قانوين، يكون يف كثري من      "). بالرد

ستبعد جزئياً أو كلياً، ُيوقد . األحيان غري متاح أو غري مناسب    
، وإما ٣٥ىل االستثناءين املنصوص عليهما يف املادة إما استناداً إ

. ألن الدولة املضرورة تفضل التعويض، أو ألسـباب أخـرى         
. وحىت ولو مت الرد، فقد ال يكون كافياً لضمان اجلرب الكامل          

ودور التعويض هو تغطية أية فوارق لضمان اجلـرب الكامـل           
  :نياوزيتالوكما قال احلَكَم يف قضية . )٥١٣(للضرر املتكبد

                                                        
  .٣١من التعليق على املادة ) ٨(و) ٦(-)٥(نظر الفقرات ا ) ٥١٠(
)٥١١( Gabčíkovo-Nagymaros Project)     ٢٧              انظر احلاشـية    

نظر أيضاً البيان الذي أدلت به حمكمـة        وا  .   ١٥٢           ، الفقرة     ٨١      ، ص    )    أعاله
    ٣٤       احلاشية  ( Factory at Chorzów Meritsالعدل الدويل الدائمة يف قضية 

من مبادئ القانون الدويل أن جـرب الـضرر         "أن   الذي أعلنت فيه  و  )     أعاله
    ).  ٢٧   ص" (ميكن أن يتخذ شكل تعويض مايل

)٥١٢( Factory at Chorzów, Jurisdiction)     ٣٤              انظر احلاشـية    
، ٢٠٥-٢٠٣، ص ) أعاله٤٣٢انظر احلاشية  (Fisheries Jurisdiction  ؛  )  اله  أع

 Military and Paramilitary Activities in and against؛ ٧٦-٧١الفقـرات  

Nicaragua)  ١٤٢  ، ص) أعاله٣٦انظر احلاشية    .    
)٥١٣( Factory at Chorzów, Merits)      ٣٤                انظـر احلاشـية    

   .  ٤٨-  ٤٧    ، ص  )    أعاله
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املتكبدة، أي توفري  خلسارةاجرب ... ملفهوم األساسي للتعويضات هو ا
وينبغي أن يكون التعويض متناسباً . مؤكد قضائياً عن الضرر عويضت

  .)٥١٤(مع اخلسارة إلمكان توفري اجلرب الكامل للطرف املضرور

الدائمة دور التعويض   يل  باملثل، حددت حمكمة العدل الدو    و
  :بالعبارات التالية

لرد العيين، أو، إذا تعذر ذلك، دفع مبلغ من املال يعادل قيمة مـا              ا
كان ينبغي أن يرد عيناً؛ واحلكم، عند االقتضاء، بتعويض مايل عـن   
اخلسائر املتكبدة اليت ال ميكن تغطيتها بالرد العيين أو بدفع مبلغ مقابل 

ادئ اليت ينبغي تطبيقها عند حتديـد مبلـغ         ب تلك هي امل   - هذا الرد   
  .)٥١٥(لتعويض املستحق عن أي فعل خمالف للقانون الدويلا

يؤيد استحقاَق التعويض عن مثل هذه اخلسائر قدٌر كبري         و
من السوابق القضائية، وممارسـات الـدول، واملؤلفـات         

  .القانونية
ووظيفة التعويض هي، مقارنةً بالترضية، معاجلـة         )٤(

.  دوليـاً  الفعلية املتكبدة نتيجة للفعل غري املشروع      اخلسائر
 تعويضية صرفة، كما    ٣٦وبعبارة أخرى، فإن وظيفة املادة      

ويتناول التعويض األضرار اليت حلقت بالدولة      . يدل عنواهنا 
وهي غري معنية . املضرورة أو برعاياها، والقابلة للتقييم مالياً

مبعاقبة الدولة املسؤولة، كما أن التعويــض ال يتـصف         
ا يتخذ التعويض، بشكل    ولذ. )٥١٦(بطابع رمزي أو تنكيليّ   

                                                        
)٥١٤( UNRIAA, vol. VII (Sales No. 1956.V.5), p. 32, at p. 

39 (1923).  
)٥١٥( Factory at Chorzów, Merits)      ٣٤                انظـر احلاشـية    

ه عدة هيئات منها احملكمة الدولية      ت وقد أشارت إليه وطبق    ،  ٤٧      ، ص    )    أعاله
 M/V "Saiga" (No. 2) (Saint Vincent and theلقانون البحـار يف قـضية  

Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 65, para. 

 Papamichalopoulos and Others v. Greeceوانظـر أيـضاً  . (1999) 170

(article 50), Eur. Court H.R., Series A, No. 330–B, para. 36 (1995); 

Velásquez Rodríguez (footnote 63 above), pp. 26–27 and 30–31; and 

Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting 

Engineers of Iran, Iran-U.S. C.T.R., vol. 6, p. 219, at p. 225 (1984).  
مة البلـدان األمريكيـة حلقوق اإلنـسان      كأت حم ر )٥١٦(
أن القـانون   Velásquez Rodriguez, Compensatory damages فـي قضية

 (,Series C, No. 7تنكيلية،الدويل ال يعترف مبفهوم التعويضات التأديبية أو ال

 Letelier and Moffitt, ILR, vol. 88, p. 727 (1992)ً وانظر أيـضا . (1989))
يال وزير شيلي سابق يف واشنطن العاصمة من قبل عمـالء           تيما يتعلق باغ  ف

أي حكم بتعويضات تأديبية بالرغم من     " احلل الوسط "شيليني؛ وقد استبعد    
وبـشأن التعويـضات    . واليات املتحـدة  أهنا منصوص عليها يف قانون ال     

 N. Jørgensen, "A reappraisal of punitive damages inالتأديبية، انظر أيضاً

international law", BYBIL, 1997, vol. 68, pp. 247–266; and S. Wittich, 

"Awe of the gods and fear of the priests: punitive damages in the law of 

State responsibility", Austrian Review of International and European 

Law, vol. 3, No. 1 (1998), p. 101.  

عام، شكل مدفوعات نقدية، وإن كان ميكـن أن يتخـذ           
صحيح أنـه   . أحياناً، حسب االتفاق، أشكاالً مالية أخرى     

 املطالبة مبدفوعات نقدية على سبيل      ٣٧جيوز مبوجب املادة    
ة عـن   زالترضية، ولكن هذه املدفوعات تؤدي وظيفة متمي      

ايل هو أن ُيعوِّض، فالقصد من التعويض امل. وظيفة التعويض
قدر اإلمكان، عن الضرر الذي حلق بالدولة املضرورة نتيجة 

أما الترضية فتتعلق باخلسارة غري املادية، وحتديداً       . للخرق
باخلسارة غري املادية اليت تلحق بالدولة، واليت ال ميكن حتديد 

  .)٥١٧(مقابل نقدي هلا إال بطريقة تقريبية ونظرية للغاية

هو متبع يف األحكام األخرى من الباب       وأسوة مبا     )٥(
 يف شكل التزام على الدولة املـسؤولة  ٣٦الثاين، ترد املادة  

جبرب ما ينجم عن ارتكاب فعل غري مشروع دوليـاً مـن            
أي ضـرر   " ونطاق هذا االلتزام ُتحّدده عبارة       .)٥١٨(نتائج

، أي ميكن تقدير قيمته "احية املاليةنيكون قابالً للتقييم من ال
ويشمل الضرر الذي ميكن تقدير قيمته      . احية املالية من الن 

مبمتلكاهتا (من الناحية املالية الضرر الذي حلق بالدولة ذاهتا         
أو موظفيها، أو فيما يتعلق بنفقات تكبدهتا على حنو معقول 
يف معاجلة أو ختفيف الضرر الناجم عن الفعل غري املشروع          

أشخاصاً كانوا  وكذلك الضرر الذي حلق مبواطنيها،      ) دولياً
أو شركات، والذي تطالب الدولة نيابةً عنهم بالتعويض عنه 

  .يف إطار احلماية الدبلوماسية

وباإلضافة إىل حمكمة العدل الدولية، تشمل اهليئات   )٦(
القضائية الدولية اليت تعاجل قضايا التعويض احملكمة الدولية        

 -  وحمكمـة املطالبـات اإليرانيـة        ،)٥١٩(لبحـار القانون  
 وحماكم حقوق اإلنـسان وغريهـا مـن         ،)٥٢٠(مريكيةاأل

                                                        
  .٣٧من التعليق على املادة ) ٣(نظر الفقرة ا )٥١٧(
ول شرط وجود صلة سببية كافية بني الفعل غـري          ح )٥١٨(

من التعليـق علـى    ) ١٣ (-) ١١(املشروع دولياً والضرر، انظر الفقرات      
  .٣١املادة 

، ) أعاله٥١٥انظر احلاشية  ("M/V "Saigaثل قضية م )٥١٩(
  .١٧٧-١٧٠الفقرات 

وابق س األمريكية   -ضعت حمكمة املطالبات اإليرانية     و )٥٢٠(
قضائية هامة بشأن املسائل املتعلقة بتقييم الضرر وتقييم املمتلكات املرتوعة          

 ولالطالع على السوابق القضائية هلذه احملكمة بشأن هذه املواضيع،        . امللكية
 Aldrich, op. cit. (footnote 357 above), chaps. 5–6انظر، يف مجلة مراجع، 

and 12; C. N. Brower and J. D. Brueschke, The Iran-United States 

Claims Tribunal (The Hague, Martinus Nijhoff, 1998), chaps. 14–18; 

M. Pellonpää, "Compensable claims before the Tribunal: expropriation 

claims", The Iran-United States Claims Tribunal: Its Contribution to the 

Law of State Responsibility, R. B. Lillich and D. B. MaGraw, eds. 

(Irvington-on-Hudson, Transnational, 1998), pp. 185–266; and D. P. 

Stewart, "Compensation and valuation issues", ibid., pp. 325–385.  
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 وحماكـم املركـز الدويل لتسوية منازعات ،)٥٢١(اهليئـات
االستثمار يف إطار اتفاقية تسوية املنازعـات االسـتثمارية         

وهنـاك  . )٥٢٢(الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخـرى      
ّويت باالتفاق، على أساس مبدأ     ُسمطالبات تعويض أخرى    

باملسؤولية، مع دفع تعويض جوهري كشرط      عدم املساس   
وميكن النظر إىل القواعد واملبادئ     . )٥٢٣(من شروط االتفاق  

اليت وضعتها هذه اهليئات لدى تقدير التعويض على أهنـا          
  .٣٦مبثابة تعبري عن املبدأ العام املنصوص عليه يف املادة 

رار القابلة للتعـويض ومبـادئ      ضأما عناوين األ    )٧(
ة التطبيق عند حتديد مقدار التعويض، فإهنـا        التقييم الواجب 

ختتلف تبعاً ملضمون االلتزامات األساسية املعينة، ولتقيـيم        
سلوك كل من الطرفني، وبصفة أعـم، ملـدى االهتمـام           

وتوضح األمثلـة   . )٥٢٤(بالتوصل إىل نتيجة منصفة ومقبولة    
 ميكن أن تكون قابلـة للتعـويض        يتالتالية أنواع الضرر ال   

  . الكمي اليت ميكن استخدامهاوطرق التقييم
فقد يلحق الضرر بالدولة يف حد ذاهتا بإسـقاط           )٨(

طائراهتا أو إغراق سـفنها أو باالعتـداء علـى مبانيهـا            
الدبلوماسية وموظفيها الدبلوماسيني، أو باإلضرار مبمتلكات 

                                                        
الطالع على ممارسة هذه اهليئات فيما يتعلق بإصدار        ل )٥٢١(

 D. Shelton, Remedies in International Humanأحكام التعويض، انظـر 

Rights Law (Oxford University press, 1999), pp. 214-279.  
تمتع حماكم املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار       ت )٥٢٢(

 يف قضايا االستثمار الناشئة     فختصاص احلكم بالتعويض وسبل االنتصا    با
وينطوي بعض هذه املطالبات على اللجوء      . بني الدول األطراف ومواطنيها   

 Asian Agriculturalانظر مثالً . مباشرة إىل القانون الدويل كأساس للمطالبة

Products Limited v. Republic of Sri Lanka, ICSID Reports (Cambridge 

University Press, 1997), vol. 4, p. 245 (1990).  
 ,Certain Phosphate Lands in Nauruنظـر مـثالً  ا )٥٢٣(

Preliminary Objections)  ولالطالع علـى أمـر   ).  أعاله٢٣٠احلاشية
 ٢٣٢احلاشية ( ibid., Orderوقف اإلجراءات بعد التسوية، انظر باحملكمة 
 Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark), Order of؛ )أعاله

10 September 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 348 (order of 

discontinuance following settlement); and Aerial Incident of 3 July 

1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Order of 

22 February 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 9 (order of discontinuance 

following settlement).  
. Aldrich, op. cit. (footnote 357 above), p. 242 نظرا )٥٢٤(
 Graefrath, "Responsibility and damages caused: relationshipوانظر أيضاً

between responsibility and damages (footnote 454 above),  
p. 101; L. Reitzer, La réparation comme conséquence de l’acte illicite 

en droit international (Paris, Sirey, 1938); Gray, op. cit. (footnote 432 

above), pp. 33–34; J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit 

international public (Paris, 1939); and M. Iovane, La riparazione nella 

teoria e nella prassi dell’illecito internazionale (Milan, Giuffrè, 1990).  

يف الـيت تكبـدهتا     لعامة أخرى تابعة هلا، أو نتيجة للتكا      
ن التلوث أو األضرار العارضـة      ملواجهة األضرار الناجتة ع   

الناجتة، مثالً، عن املرتبات واملـصاريف الطبيـة الالزمـة          
وال ميكن هلذه   . ملوظفيها املصابني نتيجة للفعل غري املشروع     

القائمة أن تكون حصرية لعدم وجود حد لفئات األضرار         
  .القابلة للتعويض اليت ميكن أن تلحق بالدول

لبت اململكة املتحـدة     طا ،ناة كورفو قفي قضية   ف  )٩(
قيمة اسـتبدال املـدمرة     : بالتعويض عن أضرار ثالثة هي    

اليت أصبحت يف عداد اخلسائر الكلية، واألضرار " وماريزس"
، واألضرار اليت نتجـت عـن      "والجف"اليت حلقت باملدمرة    

التـابعني   حوادث الوفاة واإلصابة اليت حلقـت بالعـاملني     
ل الدولية إىل فريق من وعهدت حمكمة العد. للقوات البحرية

ورأت احملكمة فيما يتعلق . اخلرباء مبهمة تقدير قيمة األضرار
هـو  " اإلجراء السليم للتعـويض   "أن  " وماريزس"باملدمرة  

وأن " عنـد خـسارهتا   ] للمدمرة[تسديد قيمة االستبدال    "
اململكة املتحـدة    مقدار التعويض الذي تطالب به حكومة     

وفيما يتعلق  .  لـه ما يربره   ) جنيهاً استرلينياً  ٧٠٠ ٠٨٧(
، توصل اخلـرباء إىل     "والجف"باألضرار اليت حلقت باملدمرة     

 عن املبلغ الذي طالبت به اململكة املتحـدة         مبلغ يقل قليالً  
بسبب طبيعـة التقـدير     " جنيهاً استرلينياً    ٩٣ ٨١٢وهو  

ـ سـيما في   التقريبية بالضرورة، ال   ا يتعلـق بالـذخرية     م
ىل املبالغ املمنوحة لقاء األضرار اليت وباإلضافة إ". واألجهزة

حلقت باملدمرتني، وافقت احملكمة أيضاً على مطالبة اململكة        
املرتبـات  " جنيهاً استرلينياً نظـري      ٥٠ ٠٤٨املتحدة مببلغ   

واإلعانات األخرى املمنوحة للضحايا أو أفـراد أسـرهم،       
  .)٥٢٥("وتكاليف اإلدارة، والعالج الطيب، اخل

طالبت سانت فنسنت    ،"سايغا "فينةويف قضية الس    )١٠(
رينادين غينيا بالتعويض عن توقيـف واحتجـاز        غ وجزر

املسجلة يف سانت فنسنت وجزر غرينادين      " ايغاس"السفينة  
وحكمت احملكمة الدولية لقانون    . وطاقمها بغري وجه حق   
الرات و دوالراً من د   ٢ ١٢٣ ٣٥٧البحار بتعويض قدره    

ومشلت أنواع األضرار املعوَّض . الواليات املتحدة مع الفوائد
عنها، فيما مشلت، األضرار اليت حلقت بالسفينة، مبا يف ذلك 
تكاليف اإلصالح، واإلجيار املدفوع للسفينة، والتكـاليف       
املتصلة باحتجاز السفينة، وتكاليف احتجاز ربان السفينة       

. وطاقمها واألشخاص اآلخرين الذين كانوا علـى متنـها        
وجزر غرينادين أيضاً بالتعويض عن وطالبت سانت فنسنت 

انتهاك حقوقها فيما يتصل برفع السفن لعلمها نتيجة توقيف 
السفينة واحتجازها، بيد أن احملكمة رأت أن جمرد إعالهنا أن 
غينيا تصرفت تصرفاً غري مشروع حبجزها السفينة يف تلك         

                                                        
)٥٢٥( Corfu Channel, Assessment of Compensation)  انظر

  .٢٤٩، ص ) أعاله٤٧٣احلاشية 
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. )٥٢٦(الظروف واستخدامها القوة املفرطة يعترب جرباً كافياً      
حملكمة أيضاً املطالبة بالتعويض عـن الكـسب        ورفضت ا 

الفائت لرسوم التسجيل نتيجة حلجز السفينـة غري املشروع 
وعن املصاريف النامجة عن الوقت الذي ضيعه املوظفون يف         

وقالت . معاجلة موضوع توقيف واحتجاز السفينة وطاقمها     
األوىل إن سانت فنسنت وجزر      احملكمة فيما يتعلق باملطالبة   

وقالت فيمـا   . ين مل تقدم أدلة كافية تؤيد مطالبتها      غريناد
يتعلق باملطالبة باملصاريف إن هـذه املـصاريف ال جيـوز           
استردادها ألهنا ُدفعت يف إطار ممارسة الوظـائف العاديـة       

  .)٥٢٧(لدولة العلم
ومت يف عدد من احلاالت التفاوض على التعـويض         )١١(

ة بعد االعتداء    الدولة املضرورة والدولة املسؤول    مباشرة بني 
بشكل غري مشروع على السفن والتسبب يف أضرار حلقت         
هبا أو يف إغراقها، ويف بعض األحوال يف وفيات وإصابات يف 

 وكـان التعـويض موضـعاً     . )٥٢٨(صفوف أفراد طاقمها  
للتفاوض أيضاً عند وقوع ضرر لطائرات دولة ما كما يف           

ـ " املة والنهائيةكالتسوية ال"حالة   ني إيـران  املتفق عليها ب
والواليات املتحدة األمريكيـة بعـد الرتاع الذي نـشـأ        
بينهما بسبب تدمري طائرة إيرانية ومصرع ركاهبا وأفـراد         

  .)٥٢٩(٢٩٠طاقمها البالغ عددهم 
وتتفاوض الدول يف أحيان كثرية على اتفاقـات          )١٢(

سـية،  اتعويض فـي أعقاب التعـدي على املباين الدبلوم      
 ،)٥٣٠(رار اليت حلقت بالسفارة ذاهتاسواء فيما يتصل باألضـ

                                                        
  ،) أعـاله ٥١٥انظر احلاشـية  ( "M/V "Saigaضية ق )٥٢٦(

  .١٧٦الفقرة 
  .١٧٧ ، الفقرةاملرجع نفسه )٥٢٧(
نظر التعويض الذي دفعته كوبا جلزر البهاما عن قيام         ا )٥٢٨(

طائرة كوبية بإغراق سفينة تابعة جلزر البهاما يف أعايل البحار ووفاة أفـراد       
 والتعويض الـذي دفعتـه   ،(RGDIP, vol. 85 (1981), p. 540) من طاقمها

  ١٩٦٧ام ـي عـف USS Libertyة ـى السفينـإسرائيل عن اعتدائها عل
  ،املرجـع نفـسه   (هـا يف خسائر يف األرواح وإصابات بطاقمهـا         وتسبب
 مليـون دوالر    ٢٧، والتعويض الذي دفعـه العـراق وقدره       )٥٦٢ص  

 ١٩٨٧مايو /شخصاً يف أيار ٣٧ مـن دوالرات الواليات املتحدة عن وفاة
  USS Starkا الطائرات العراقية للـسفينة ـي سببتهـرار التـنتيجة األض

(AJIL, vol. 83, No. 3 (July 1989), p. 561).  
)٥٢٩( Aerial Incident of 3 July 1988 (see footnote 523 

above) (order of discontinuance following settlement). ولالطالع على 
 the General Agreement on the Settlement ofيــة نفسها، انظـر والتس

Certain International Court of Justice and Tribunal Cases (1996), 

attached to the Joint Request for Arbitral Award on Agreed Terms, Iran-

U.S. C.T.R., vol. 32, pp. 213–216 (1996).  
ــذكرات ان )٥٣٠( ــادل امل ــثالً تب ــر م ــانون ١ يف(ظ  ك

بيـن حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       ) ١٩٦٦ديسمرب  /األول

وكانت األضرار . )٥٣١(أو باإلصابات اليت حلقت مبوظفيهـا
اليت حلقت باملمتلكات العامة األخرى، كـالطرق والـبىن         

وقدمت هذه . )٥٣٢(التحتية، موضوع مطالبات تعويض أيضاً
ة أو على بالتعويضات، يف العديد من احلاالت، على سبيل اهل

  .)٥٣٣(ودون أي إقرار باملسؤوليةأساس عدم اإلخالل، 
ومن احلاالت األخرى اليت جيوز فيها للدولة أن تطالب   )١٣(

بالتعويض عن الضرر الذي حلق هبا التكاليف املتكبدة ملكافحـة          
فقد قدمت كندا مطالبة من هـذا القبيـل يف          . أضرار التلوث 

يف األراضي  " ٩٥٤وس  مكوز"أعقاب سقوط الساتل السوفيايت     
واستندت مطالبة كنـدا    . ١٩٧٨يناير  /كانون الثاين الكندية يف   

بالتعويض عن التكاليف اليت تكبدهتا يف حتديد مكـان حطـام           
الساتل واسترجاعه ونقله واختبار قوة إشعاعه وتنظيف املناطق        

  :معـاً أو كـل علـى حـدة        "املتأثرة إىل العنصرين التاليني،     
 العامـة   املبـادئ ) ب(و... االتفاقات الدولية ذات الصلة     ) أ(

املعـايري ذات   "وأكدت كندا أهنا طبقت     . )٥٣٤("للقانون الدويل 
الصلة املقررة يف املبادئ العامة للقانون الدويل اليت جتيز احلصول          
على تعويض عادل، فلم تدرج يف مطالبتها سـوى التكـاليف           

طامه واليت  حاملعقولة النامجة عن وقوع الساتل يف أراضيها وعن         

                                                                                      
ومة مجهورية إندونيسيا فيما يتعلق باخلسائر الـيت        وآيرلندا الشمالية وحك  

حلقت حبكومة اململكة املتحدة ورعايا بريطانيني نتيجة أعمال الشغب اليت          
وتقضي هـذه املـذكرات     . ١٩٦٣سبتمرب  /وقعت يف إندونيسيا يف أيلول    

بدفع إندونيسيا تعويضاً عن مجلة أمور من بينها األضـرار الـيت حلقـت              
 (Treaty Series No. 34 (1967)) خالل أعمال العنـف  بالسفارة الربيطانية

(London, H. M. Stationery Office) . ًلتعويــض الــذي   اوانظر أيضا
ـ            قدفعتـه باكستان للواليـات املتحـدة عن التخريـب الــذي حل

 (.١٩٧٩RGDIP, volبسفـارة الواليـات املتحدة يف إسالم آباد يف عام 

(85 (1981), p. 880.  
 Claim of Consul Henry R. Myers (Unitedالًنظر مثا )٥٣١(

States v. Salvador) (1890), Papers relating to the Foreign Relations of 

the United States, pp. 64–65; (1892), pp. 24–44 and 49–51; (1893), pp. 

174–179, 181–182 and 184; and Whiteman, Damages in International 

Law (footnote 347 above), pp. 80–81.  
 Whiteman, Damages in Internationalنظر، مـثالً، ا )٥٣٢(

Law)  ٨١، ص ) أعاله٣٤٧احلاشية.  
نظر، مثالً، االتفاق بني الواليات املتحـدة والـصني         ا )٥٣٣(

 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة        ٤,٥ي ينص على دفع     ذال
 قتلوا أو أصيبوا يف قصف السفارة     على سبيل اهلبة إىل أسر األشخاص الذين      

 AJIL, vol. 94, No. 1 (January،١٩٩٩مـايو  / أيار٧الصينية يف بلغراد يف 

2000), p. 127.  
 ملطالبة املقدمة من كندا ضـد احتـاد اجلمهوريـات         ا )٥٣٤(

كوزمـوس  "االشتراكية السوفياتية بالتعويض عن الضرر الناتج عن الساتل         
  ،) أعـاله ٤٥٩انظـر احلاشـية    (١٩٧٩يناير / كانون الثاين ٢٣،  "٩٥٤
  .٩٠٥ و٨٩٩ص 
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وسويت هـذه   . )٥٣٥("قولة من التيقن  ميكن حساهبا بدرجة مع   
 باتفاق الطـرفني    ١٩٨١أبريل  /املطالبة يف هناية األمر يف نيسان     

 يف املائة   ٥٠( ماليني دوالر كندي     ٣على أن ُيدفع لكندا مبلغ      
  .)٥٣٦(على سبيل اهلبة) تقريبا من املبلغ املطلوب

تعويضات مطالبات  لوعاجلت جلنة األمم املتحدة ل      )١٤(
 تكاليف مكافحة التلوث يف سياق تقدير بشأن التعويض عن

عن أي خسارة   "مسؤولية العراق مبوجب القانون الدويل،      
مباشرة أو ضرر مباشر، مبا يف ذلك الضرر الالحق بالبيئـة           

نتيجة لغزوه واحتالله غـري     ... واستنفاد املوارد الطبيعية،    
 ١٦ الصادر يف    ٧قرر  ملوحيدد ا . )٥٣٧("املشروعني للكويت 

 عن جملس إدارة جلنة األمـم املتحـدة         ١٩٩٢مارس  /آذار
الـضرر  "للتعويضات خمتلف أشكال الضرر اليت يـشملها        

  .)٥٣٨("الالحق بالبيئة واستنفاد املوارد الطبيعية

ويف احلاالت اليت تقرر فيها التعويض، أو الـيت مت            )١٥(
 تسبب ولياًدفيها االتفاق عليه، بعد وقوع فعل غري مشروع 

 أو هدد بإحداث أضـرار بيئيـة،        يف إحداث أضرار بيئية   
ُسددت املدفوعات نظري التكاليف اليت تكبـدهتا الدولـة         
املضـرورة بشكل معقول ملنع التلوث أو مكافحته، أو نظري 
االخنفاض الذي حـدث يف قيمـة املمتلكـات بـسبب           

غري أن الضرر البيئي كثرياً ما يتجاوز الضرر        . )٥٣٩(التلوث
تكاليف التنظيـف أو    لذي يسهل حتديده كمياً من حيث       ا

فالضرر الذي يلحق بقيم بيئيـة      . اخنفاض قيمة املمتلكات  
كالتنوع األحيائي، أو املرافق أو ما إىل ذلك اليت يـشار           (

ال يقـل يف واقعيتـه      ") القيم املعنوية "إليها أحياناً بعبارة    
وقابليته للتعويض عن الضرر الذي يلحق باملمتلكات، رغم        

  .أنه قد يصعب تقديره كمياً

                                                        
  .٩٠٧، ص املرجع نفسه )٥٣٥(
)٥٣٦( Protocol between Canada and the Union of Soviet 

Socialist Republics in respect of the claim for damages caused by the 

Satellite "Cosmos 954" (Moscow, 2 April 1981), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1470, No. 24934, p. 269 .نظر أيـضاً  اILM, vol. 20, No. 3 

(May 1981), p. 689.  
انظـر   (١٦، الفقرة   )١٩٩١(٦٨٧رار جملس األمن    ق )٥٣٧(

  ). أعاله٤٦١احلاشية 
عـايري  م،  ١٩٩٢مـارس   /آذار ١٦  املؤرخ ٧ملقرر  ا )٥٣٨(

  .٣٥ الفقرة ،(S/AC.26/1991/7/Rev.1) للفئات اإلضافية من املطالبات
ـ قرار هيئة التحكيم يف     نظـر  ا )٥٣٩(  ضية مـصهر تريـل    ق

الذي منح تعويضاً للواليات املتحدة عن الضرر الذي )  أعاله٢٥٣احلاشية (
يت من مصهر   حلق بأراضيها وممتلكاهتا نتيجة النبعاثات ثاين أكسيد الكرب       

وقُّدر التعويض علـى أسـاس      . قائم على اجلانب اآلخر للحدود يف كندا      
  .املتأثرةاالخنفاض يف قيمة األرض 

وهناك يف جمال احلماية الدبلوماسية قدر كبري من          )١٦(
التوجيهات بشأن معايري التعويض وأساليب التقييم املناسبة، 
وخاصة فيما يتعلق باإلصابات اجلسدية اليت تلحق باألفراد        

. واالستيالء على املمتلكات امللموسة أو إحلاق الضرر هبـا        
دولـة أن تطالـب      املستقرة متاماً أنه جيوز لل     ئومن املباد 

بالتعويض عن اإلصابات اليت تلحق مبوظفيها أو مواطنيهـا         
عالوة على ما قد يلحق هبا هي نفسها من ضرر فيما يتصل            

وال تقتصر اخلـسائر الشخـصية القابلـة        . باحلادث نفسه 
للتعويض على اخلسائر املادية، مثل فوات الكسب، وفقدان        

شابه ذلـك،   القدرة على الكسب، والنفقات الطبية، وما       
ولكنها تشمل أيضاً اخلسائر غري املادية اليت يتعرض هلا الفرد 

واليت ُتسمَّى يف النظم القانونية الوطنية أحياناً، ولكن ليس         (
ومن املتفق عليـه عمومـاً أن       "). الضرر املعنوي "دائماً،  

اخلسائر غري املادية تشمل فقدان األحباء واآلالم واملعانـاة،   
النامجة عن التدخل يف احلياة الشخصية أو       فضالً عن اإلهانة    
واخلسائر غري املادية، شأهنا شأن اخلسائر . العائلية أو اخلاصة

املادية، تقبل التقييم من الناحية املالية وجيـوز أن تكـون           
موضوع مطالبة بالتعويض، كما أُكد على ذلك يف قـضية          

  هذه القضية أنيفتحكيم ل هيئة اتفلقد رأ. )٥٤٠("لوزيتانيا"
القانون الدويل جييز التعويض عن املعاناة النفسية أو جرح         
املشاعر أو اإلهانة أو العار أو احلط بالكرامـة أو فقـدان            
املركز االجتماعي أو اإلضرار بالسمعة ألن هذه اإلصابات        

حقيقية فعالً، وصعوبة قياسها أو تقديرها باملعايري النقدية        "
لعدم حصول الشخص قعيتها وال تشكل سبباً اال تقلل من و

  .)٥٤١( ..."ضاملضرور على تعوي
وقد قامت احملاكم واهليئـات القـضائية الدوليـة يف            )١٧(

مناسبات كثرية بتقدير التعويض الالزم عن اإلصابات اليت تلحق         
مثالً أن   )٥٤٢("سايغا " فرأت احملكمة يف قضية السفينة    . باألفراد

ـ     حق سانت فنسنت وجزر غرينادين     ويض يف احلصول على تع
يشمل األضرار اليت حلقت بأفراد طاقم الـسفينة، وتـوقيفهم          

  .واحتجازهم بغري حق، وغري ذلك من أشكال سوء املعاملة
ومن الناحية التارخيية نشأ التعويض عن اإلصابات         )١٨(

الشخصية اليت تلحق باملواطنني أو باملوظفني التابعني للدولة، 
شتركة اليت عاجلت ان املطالبات املجلأكثر ما نشأ، يف سياق 

                                                        
وقد منحت احملاكم الدولية    .  أعاله ٥١٤نظر احلاشية   ا )٥٤٠(

ومن . يف أحيان كثرية تعويضاً مالياً عن الضرر املعنوي الذي يلحق باألفراد          
الترمجـة  ) ( أعاله ١٣٣انظر احلاشية    (Chevreauاألمثلة على ذلك قضية     

 قـضية ؛ و)(AJIL, vol. 27, No. 1 (January 1933), p. 153اإلنكليزيـة يف  
Gage, UNRIAA, vol. IX (Sales No. 59.V.5), p. 226 (1903)وقـضية ؛   

Di Caro, ibid., vol. X (Sales No. 60.V.4), p. 597 (1903)وقضية؛  Heirs 

of Jean Maninat, ibid., p. 55 (1903).  
)٥٤١( "Lusitania")  ٤٠، ص ) أعاله٥١٤انظر احلاشية.  
  . أعاله٥١٥نظر احلاشية ا )٥٤٢(
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. مسؤولية الدولة عن اإلصابات الـيت تلحـق باألجانـب         
ومنحت جلان املطالبات التعويض عن اإلصابات اليت تلحق        

. طأ واحلرمان من احلريـة    خلاباألشخاص يف حاالت القتل     
طأ يستند عموماً إىل تقيـيم      خلوكان التعويض عن القتل ا    

الون على قيد احلياة    َرثة الذين ال يز   اخلسائر اليت حلقت بالوَ   
سلوب املعروف الذي اتبعه احلَكَم باركر يف قضية        لألوفقا  

  :املتمثل يفو" وزيتانيال"
ـ ق اليت كان املتوىف سي    )أ(قدير املبالغ   ت ىل إلـى األرجـح     ع ـادمه

قتل،     املطالبة ـبصاح  القيمة املاليـة    )ب( إليها   مضافاً فيما لو مل ُي
ن املتـوىف    م صاحب املطالبة يت كان يتلقاها    لللخدمات الشخصية ا  

 تعويضاً  )ج(لرعايته أو تعليمه أو اإلشراف عليه، مضافاً إليها أيضاً          
معقوالً عن اآلالم أو الصدمات النفسية اليت حلقت بصاحب املطالبة          

وميثـل عمومـاً    . ل األسرة فجأة نتيجة للوفاة    مشفّرق  تفعلياً بسبب   
زمة لتحديـد قيمتـها     يالت الال دجمموع هذه املبالغ بعد إجراء التع     

  .)٥٤٣(احلاضرة قيمة الضرر الذي حلق بصاحب املطالبة

يف قضايا احلرمان من احلرية، منحت هيئـات التحكـيم          و
ثرياً كو. )٥٤٤(أحياناً مبلغاً حمدداً لكل يوم من أيام االحتجاز

ند إساءة معاملة احملتجـزين بعـد       عما كان يزاد التعويض     
 وإصابتهم نتيجـة    للقانون وجه خمالف ببسهم  حتوقيفهم و 

  . )٥٤٥(لذلك بإصابات جسدية أو نفسية جسيمة

اجلت أيضاً اهليئات املعنية حبقـوق اإلنـسان،        عو  )١٩(
وبوجه خاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وحمكمـة        
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، التعويض عن اإلصابات       

ض بـالتعوي  تشمل األحكام الصادرة   و .اليت تلحق باألفراد  
الكسب الفائت، واملرتبات، واملـصاريف     (اخلسائر املادية   

اآلالم واملعانـاة،   (واخلـسائر غـري املاديـة       ) الطبية، اخل 
والكـروب الذهنيــة، واإلذالل، وفقـدان الرفقـة أو         

، مـع تقييـم هــذا النـوع )املعاشــرة الزوجيــة
وكانت مبالغ التعويض   . األخري من اخلسائر تقييماً منصفاً    

يت حكمـت أو أوصـت هبـا اهليئـات حتــى اآلن             ال
ومع ذلك، تستند القرارات الصادرة عـن       . )٥٤٦(متواضعة

                                                        
)٥٤٣( "Lusitania" ) ٣٥، ص ) أعاله٥١٤انظر احلاشية.  
 ,Topaze", UNRIAA"ةـنظر، على سبيل املثال، قضيا )٥٤٤(

vol. IX (Sales No. 59.V.5), p. 387, at p. 389 (1903)وقضية؛ Faulkner, 

ibid., vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 67, at p. 71 (1926) .  
 William McNeil, ibid., vol. V (Salesنظر مثالً قضيةا )٥٤٥(

No. 1952.V.3), p. 164, at p. 168 (1931).  
 the review by Shelton, op. cit. (footnote 521نظـر ا )٥٤٦(

above), chaps. 8–9; A. Randelzhofer and C. Tomuschat, eds., State 

Responsibility and the Individual: Reparation in Instances of Grave 

Violations of Human Rights (The Hague, Martinus Nijhoff, 1999); and 

R. Pisillo Mazzeschi, "La riparazione per violazione dei diritti umani 

اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان بشأن التعويضات إىل مبادئ        
  .)٥٤٧(اجلرب املنصوص عليها يف القانون الدويل العام

وباإلضافة إىل عدد كبري من اتفاقات التعويض اليت   )٢٠(
 جـزايف والـيت تـشمل مطالبـات         دفع مبلغ  تنص على 
 فصلت جمموعة واسعة من احملاكم واللجـان        ،)٥٤٨(متعددة

املخصصة والدائمة، على مدى قـرنني مـن الزمـان، يف           
مطالبات تتعلق باملمتلكات قدمها مواطنون نتيجة الرتكاب 

وبالنظر إىل تنوع تلـك احملـاكم       . فعل غري مشروع دولياً   
ا متباينـة إىل حـد       أصـدرهت  يتواللجان، فإن األحكام ال   

 ولكنها توفر مع ذلك مبـادئ هامـة ميكـن           ،)٥٤٩(كبري
االسترشاد هبا عند حتديد التعويض الواجب عن هذا النوع         

  .من اخلسائر

                                                                                      
nel diritto internazionale e nella Convenzione europea", La Comunità 

internazionale, vol. 53, No. 2 (1998), p. 215.  
لبلدان األمريكية حلقوق   نظر، مثالً، حكــم حمكمـة ا    ا ) ٥٤٧(

-٢٦، ص ) أعاله٦٣احلاشية ( Velásquez Rodríguez اإلنسان فـي قضيـة
  .) أعاله٥١٥احلاشية  (Papamichalopoulosقارن قضية  .٣١-٣٠ و٢٧

 ,R. B. Lillich and B. H. Westonنظــر، مــثالً،ا )٥٤٨(

International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements 

(Charlottesville, University Press of Virginia, 1975); and B. H. Weston, 

R. B. Lillich and D. J. Bederman, International Claims: Their 

Settlement by Lump Sum Agreements, 1975–1995 (Ardsley, N.Y., 

Transnational, 1999).  
 خاصـة   يتعلق بقضايا نزع امللكية،    ستمر اجلدل فيما  ا ) ٥٤٩(

فيما يتعلق مبعايري التعويض الواجبة التطبيق بناء على التمييز بني نزع ملكية            
املمتلكات الذي تقوم به الدولة بصورة قانونية من ناحية، واالستيالء غـري        
املشروع على املمتلكات، من ناحية أخرى، وهو متييز نصت عليه بوضوح           

  Factory at Chorzów, Meritsحمكمة العدل الـدويل الدائمـة يف قـضية    
ولقد جلأت احملاكم إىل هذا التمييز يف عدد        .   ٤٧      ، ص    )       أعاله   ٣٤        احلاشية   (

من القضايا للتعويض عن الكسب الفائت يف حالة االستيالء غري املشروع           
 Libyan Americanانظر، مثالً، مالحظات احملكّم يف قضية (على املمتلكات 

Oil Company (LIAMCO) ) ؛ وانظر ٢٠٣-٢٠٢، ص )ه أعال٥٠٨احلاشية
؛ ١٣٨، الفقرة ٦٠٠، ص ) أعاله٤٩٦احلاشية  (Aminoil arbitration أيضاً

 Amoco International Finance Corporation v. The Government ofوقضية

the Islamic Republic of Iran , Iran–U.S. C.T.R., vol. 15, p. 189, at p. 

246, para. 192 (1987) . تعتمد احملاكم دائماً فيما يتعلـق مببـادئ   ولكن مل
التعويض الواجبة التطبيق على التمييز بني مشروعية وعدم مشروعية االستيالء          

 -انظر مثالً احلكم الصادر عن حمكمة املطالبات اإليرانيـة          . على املمتلكات 
، ١٢٢، ص )عالهأ ١٦٤احلاشيـة  (Phillips Petroleumاألمريكية يف قضية 

 .Starrett Housing, Corporation. vوانظـر أيـضاً قـضية   . ١١٠الفقـرة 

Government of the Islamic Republic of Iran, Iran-U.S. C.T.R., vol. 16, p. 

ليت مل تفــرق فيها احملكمـة بني مشروعية وعدم مشروعية ا، (1987) 112
  .فائتلاالستيالء وتضمن حكمها تعويضاً عن الكسب ا
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واألساس املرجعي للتقييم هو اخلسارة اليت حلقـت          )٢١(
ويتم . بصاحب املطالبة نتيجة النتهاك حقوق امللكية اخلاصة به       

يف إطار العناوين احملددة للضرر اليت      اخلسارة   عادة تقدير هذه  
 التعويض  `٢` و ؛ التعويض عن القيمة املالية    `١`تندرج حتت   

  . املصروفات العرضية`٣` و؛عن الكسب الفائت
ويتم عموماً تقدير التعويض الذي يعكس القيمة         )٢٢(

املالية للممتلكات املستوىل عليها أو التالفة نتيجة لفعل غري         
" القيمـة الـسوقية العادلـة   "سـاس   على أ اًمشروع دولي 

القيمـة  "غري أن أسلوب تقدير     . )٥٥٠(للممتلكات املفقودة 
. يتوقف على طبيعة األصـول املعنيـة      " السوقيـة العادلة 

فعندما تكون املمتلكات قيد البحث أو املمتلكات املماثلة هلا 
. متداولة حبرية يف سوق مفتوحة، حتدد القيمة على حنو أيسر

االت، ال يثري اختيار وتطبيق األسـاليب       هذه احل  ويف مثل 
املناسبة لتقدير قيمة األصول بناء على البيانـات الـسوقية         
واملواصفات املادية لألصول أية مشاكل نسبياً، باستثنـاء       
الصعوبـات املتصلـة باألدلة واملرتبطــة باملطالبـات       

أما عندما تكون املـصاحل     . )٥٥١(املعلقـة منذ مدد طويلة   
                                                        

 .American International Group, Inc. vنظر قـضية ا )٥٥٠(

Islamic Republic of Iran   حيث جاء أنه مبوجب القواعد العامة للقـانون
ينبغي أن يكون التقييم على أساس القيمـة الـسوقية العادلــة           "الدويل  

ويف . Iran-U.S. C.T.R., vol. 4, p. 96, at p. 106 (1983)" لألسهــم 
، وافقت احملكمة على ) أعاله٥٤٩اشية انظر احل ( Starrett Housingقضية

السعر الذي يرغب املشتري يف     "مفهوم خبريها للقيمة السوقية العادلة بأهنا       
دفعه ملن يرغب يف البيع يف ظروف تتوفر فيها لكل منهما معلومات جيدة،             
ويرغب فيها كل منهما يف احلصــول علـى أكرب منفعـة ماليـة، وال            

وانظر أيضاً املبادئ   ). ٢٠١ص   (" أو التهديد  هخيضع فيها أي منهما لالكرا    
 ٣التوجيهية بشأن معاملة االستثمار األجنيب املباشر اليت تنـص يف الفقرة           

يعترب مناسباً إذا كان قائماً علـى       "من الباب الرابع منها على أن التعويض        
القيمة السوقية العادلة لألصول املستوىل عليهــا قبـل االستيـالء عليها    

 World Bank, Legal Framework for،"رة أو عند العلم بقرار االستيالءمباش

the Treatment of Foreign Investment, (Washington, D.C., 1992), vol. II, 

p. 41 . من معاهـدة ميثـــاق   ١٣ من املادة ١كذلك، طبقـاً للفقرة 
قية معادالً للقيمـة الـسو    "ـض عن نزع امللكية     يالطاقة، يكــون التعو  

  ".العادلة لالستثمارات اليت نزعت ملكيتها قبل نزع امللكية مباشرة
 حالة التسويات اليت تنص على دفع مبلـغ جـزايف           يف )٥٥١(

انظر . بوجه خاص، ُعقدت االتفاقات بعد ُمضّي عقود على نشوء املطالبة         
  the Agreement between the Government of the United Kingdomمـثالً 

of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union 

of Soviet Socialist Republics concerning the Settlement of Mutual 

Financial and Property Claims arising before 1939 of 15 July 1986 

(Treaty Series, No. 65 (1986)) (London, H. M. Stationery Office) 

concerning claims dating back to 1917 and the Agreement between the 

Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland and the Government of the People’s Republic of China 

متلكات موضوع البحث فريدة من نوعها أو غري        لة بامل صاملت
عادية، كما يف حالة األعمال الفنية واملمتلكـات الثقافيـة          

 أو عندما ال تكون هذه املمتلكات موضـوع         ،)٥٥٢(األخرى
معامالت سوقية مألوفة وحديثة، فإن حتديد القيمة يكـون         

وقد يصح هذا، مثالً، فيمـا يتعلـق بـبعض          . أكثر صعوبة 
ارية اليت تدخل يف عداد املـشاريع التجاريـة         ع التج ياملشار

  .)٥٥٣(العاملة، وخاصة إذا كانت أسهمها غري متداولة بانتظام

وتتناول أغلبية القرارات الصادرة عـن احملـاكم          )٢٣(
 مطالبات تتعلق باملشاريع ١٩٤٥املخصصة املختلفة منذ عام 

ـ وكان النهج املفضل يف هذه احلاالت       . التجارية املؤممة  و ه
أصول املشروع، مع مراعاة االسم التجاري والرحبية، فحص 

وميتاز هذا األسـلوب باعتمـاده قـدر        . حسب االقتضاء 
اإلمكان على التقييم املوضوعي لقيمة األصول املادية الـيت         

وقد تكون قيمة االسـم التجـاري       . يقوم عليها املشروع  
واملؤشرات األخرى للرحبية غري مؤكدة، ما مل ُتستمد مـن          

ات املتاحة من عملية بيع متت مؤخراً أو من عـرض       املعلوم
ومع ذلك، وفيما   . مقبول مقدم على أساس املنافسة املطلقة     

يتعلق باملشاريع التجارية اليت تسعى إىل حتقيق الـربح، إذا          
فاقت قيمة املشروع بأكمله قيمة جمموع األجزاء اليت يتكون 

امل يف  منها، سيكون التعويض ناقصاً إذا مل تؤخذ هذه العو        
  .)٥٥٤(االعتبار الواجب

                                                                                      
concerning the Settlement of Mutual Historical Property Claims of 5 

June 1987 (Treaty Series, No. 37 (1987), ibid.) in respect of claims 

arising in 1949 .  ويتوقف أحياناً اختيار أسلوب التقييم يف هذه األحـوال
  .على توفر األدلة

نظر تقرير وتوصيات فريق املفوضني بشأن اجلزء الثاين        ا )٥٥٢(
عن األضــرار اليت   ) "دال"الفئة  (ألوىل من املطالبات الفردية     امن الدفعة   

 ١٢ دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة،     ١٠٠ ٠٠٠تتجاوز قيمتها   
، حيث نظرت   ٤٩ و ٤٨ الفقرتان   ،(S/AC.26/1998/3) ١٩٩٨مارس  /آذار

جلنة األمم املتحدة للتعويضات يف مطالبة تتعلق باستيالء عسكريني عراقيني          
  .البةاألعمال الفنية اإلسالمية العائدة لصاحب املط على

ندما تقدم أسعار األسهم دليالً جيداً على القيمـة،         ع )٥٥٣(
 INA Corporation v. Theجيوز استخدام هذه األسعار، كمـا يف قـضية  

Government of the Islamic Republic of Iran, Iran–U.S. C.T.R., vol. 8, p. 

373 (1985).  
ـ س )٥٥٤( ت اليت نظـرت يف املطالبات يف املاضي  المت اهليئ
 عندما يكون االستيالء على املمتلكات مشروعاً جيب أن يكـون           بأنه حىت 

فقد ذكـرت جلنـة     . التعويض عن املشروع العامل أكرب من قيمة ممتلكاته       
 املكسيكية، مثالً، بعدما رفضت التعـويض عـن         -املطالبات األمريكية   

الكسب الفائت يف حالة استيالء مشروع، أن التعويض الواجب دفعه عن           
سيزاد مبقدار قيمة العناصر الـيت تـشكل املـشروع          "ات  عناصر املمتلك 

 ,Wells Fargo and Company (Decision No. 22–B) (1926)":العامـل 

American- Mexican Claims Commission (Washington, D.C., United 
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وهناك أسلوب بديل لتقدير قيمة خسارة رأس املال   )٢٤(
أال هو حتديد القيمة الدفترية الصافية، أي الفرق بني جمموع 

وميتـاز  . أصول املشروع وجمموع خصومه من واقع دفاتره      
هذا األسلوب بإمكان حتديد األرقام بالرجوع إىل تكاليف        

ألرقام يف العادة من سجل معاصر،       هذه ا  ءالسوق، وباستقا 
وباستناد هذه األرقام إىل بيانات مقدمة لغرض غري غـرض   

ولذلك، استخدم أسلوب القيمة الدفتريـة      . تأييد املطالبة 
لتقدير قيمـة املـشاريع     ) أو بديل هلذا األسلوب   (الصافية  
ومن مآخذ هذا األسلوب اعتماده علـى أرقـام      . التجارية

خدام مبادئ حماسبة متيل إىل تقـدير       التكلفة األصلية، واست  
األصول بقيمة تقل عن قيمتها احلقيقية، خاصة يف فتـرات          
التضخم، وكون الغرض الذي حسبت من أجله األرقام ال         

وقد . يأخذ يف االعتبار سياق التعويض وأية قواعد خاصة به
تتضمن امليزانية بنداً لالسم التجاري، ولكن موثوقية هـذه       

  .ى مدى قرهبا من عملية بيع فعليةاألرقام تتوقف عل

وعندما ال يكون املشروع التجاري من املـشاريع          )٢٥(
 األسلوب املسمى بأسـلوب      يستخدم عموماً  ،)٥٥٥(العاملة

وعند استخدام هـذا    ". احلل"، أو   "التصفية"، أو   "اإلهناء"
األسلوب، ال تضاف مبالغ إىل القيمة الـسوقية ملفـردات          

، يف حالة عـدم وجـود        هتدف تووضعت تقنيا . األصول
معامالت جتارية فعلية، إىل حساب قيم افتراضية متثل مـا          

  .)٥٥٦(ميكن أن يتفق عليه املشتري احملتمل والبائع احملتمل

، أساليب تقييم ألخذ    ١٩٤٥ووضعت، منذ عام      )٢٦(
. )٥٥٧(العناصر املختلفة للمخاطر واالحتماالت يف احلسـبان

                                                                                      
States Government Printing Office, 1948), p. 153 (1926) .انظر أيـضاً  و

 اعتمده جملس إدارة جلنة األمم املتحدة للتعويـضات يف        الذي ٩املقرر رقم   
أنـواع األضـرار    : اقتراحات وتوصيات بشأن تعويض اخلسائر التجارية     "

  .١٦ الفقرة ،(S/AC.26/1992/9)" وتقييمها
الطالع على مثال ملشروع جتاري رئي أنـه لـيس          ل )٥٥٥(

 Phelps Dodge Corp. v. The Islamic Republicر قضيةظمشروعاً عامالً، ان

of Iran, Iran–U.S. C.T.R., vol. 10, p. 121 (1986)    اليت ذكـر فيهـا أن
وفــي قـضية    . املشروع مل ينشأ منذ وقت كاف إلثبات قابليته للبقاء        

SEDCO, Inc. v. National Iranian Oil Co.، طالب املدعي بقيمة التصفية 
  ).١٩٨٦ (١٨٠، ص املرجع نفسهفقط، 

 Amocoرضة للنتائج يف قـضية  رد مناقشة للطبيعة املفت  ت )٥٥٦(
  .٢٢٣-٢٢٠، الفقرات ٢٥٧-٢٥٦، ص ) أعاله٥٤٩انظر احلاشية (

نظر، مثالً املنهجية املفصلة اليت وضعتها جلنة األمـم         ا )٥٥٧(
تقريـر  (املتحدة للتعويضات من أجل تقييم مطالبات الشركات الكويتية          

ـ        وتوصيات فريق املفوضني   ة  بشأن الدفعة األوىل من املطالبات من الفئ
   الفقـرات  ،(S/AC.26/1999/4) ١٩٩٩مـارس   / آذار ١٩،  "٤- هاء"

واملطالبات املقدمة نيابة عن الشركات غري الكويتية وغريها        ) ٦٢- ٣٢
 التجارية، باستثناء املطالبـات املتعلقـة بقطـاع الـنفط           من الكيانات 

وم ببعض القبول،   املخص وقد حظي أسلوب اإليراد النقدي    
وخاصة يف سياق احلسابات اليت تشمل فترة زمنية حمددة،          

وبينما وضـع هـذا     . كما يف حالة األصول القابلة للتلف     
األسلوب ليكون أداة لتقدير القيمة التجارية فإنـه ميكـن          
االستفادة منـه أيـضاً يف حـساب القيمـة ألغـراض            

سلوب يق أببيد أنه قد تنشأ صعوبات عند تط. )٥٥٨(التعويض
اإليراد النقدي املخصوم لتحديد القيمة املاليـة يف جمـال          
التعويضات، وحيلل هذا األسلوب جمموعة كبرية من العناصر 
غري املؤكدة بطبيعتها اليت قد يؤثر بعضها تأثرياً كبرياً على          

كمعدالت اخلصم، والتقلبات يف أسعار العمالت،      (النتيجة  
سـية، وأسـعار    ومعدالت التضخم، وأسعار السلع األسا    
، مما محل احملاكم    )الفائدة، وغري ذلك من املخاطر التجارية     

ولـذلك،  . على التزام احلذر عند استخدام هذا األسلوب      
وعلى الرغم من أن األساليب اليت تعتمد على الدخل قـد           
قُبلت من حيث املبدأ، فقد فُضلت بوضوح األساليب اليت         

ة االزدواج  اصخل ومن الشواغل ا   .)٥٥٩(تعتمد على األصول  
احملاسيب الذي ُيحتمل أن ينشأ عن العالقة بني القيمة املالية          

  .)٥٦٠(للمشروع التجاري ومكاسبه التعاقدية املنشأ

 بأن التعويض عن    ٣٦من املادة    ٢لفقرة  اوتسلم    )٢٧(
. الكسب الفائت قد يكون يف بعض احلاالت هو احلل املالئم

لفائت لدى  ب ا سفقد أدرجت احملاكم الدولية حكماً بالك     
يب هورن  كومن ذلك احلكمان يف قضية      : تقييم التعويض 

                                                                                      
رير وتوصيات فريق املفوضني بشأن     قت(اهلندسة وضمان التصدير    /والتشييد

ديـسمرب  / كانون األول  ٩،  "٢-هاء"لثة من املطالبات من الفئة      الدفعة الثا 
١٩٩٩ ،S/AC.26/1999/22)((.  

رد حتليل مفصل إىل حد ما الستخدام أسلوب اإليراد         ي ) ٥٥٨(
انظـر  ( Amoco International Finance Corporationالنقدي املخصوم يف 

، )املرجع نفـسه ( Starrett Housing Corporation، و) أعاله٥٤٩احلاشية 
، ) أعـاله ١٦٤انظـر احلاشـية   ( Phillips Petroleum Company Iranو
  ,.Ebrahimi (Shahin Shaine  v. Islamic Republic ofIran, Iran-U.S. C.T.Rو

vol. 30, p. 170 (1994).  
ــثالً، ا )٥٥٩( ــر، م ــية ( Amocoنظ ــاله٥٤٩احلاش   ) أع

 Phillips Petroleum، و)املرجع نفـسه ( Starrett Housing Corporationو

Company Iran ) ياق املطالبات املتعلقـة  سويف ).  أعاله١٦٤انظر احلاشية
بالكسب الفائت، هناك تفضيل مقابل ألن تكون املطالبات قائمـة علـى            

فعلى سبيل املثال، تنص املبادئ التوجيهية      . األداء السابق، ال على التنبؤات    
لتجارية، الواردة يف   للجنة األمم املتحدة للتعويضات بشأن تقييم اخلسائر ا       

بغي أن تكون طريقة التقييم طريقة تركز       نولذلك ي : "لى ما يلي  ع ٩املقرر  
انظـر  " (على األداء السابق، ال على التنبؤات واإلسقاطات عن املـستقبل         

  .١٩، الفقرة ) أعاله٥٥٤احلاشية 
  ، )أعـاله  ٥٥٨ احلاشـية ( Ebrahimiنظر، مـثالً،    ا )٥٦٠(

  .١٥٩، الفقرة ٢٢٧ص 
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فاير انترناشينال بتروليوم احملدودة ضد سوقضية  )٥٦١(بيدجن
وكان للكسب الفائت   . )٥٦٢(شركة النفط الوطنية اإليرانية   

ذاهتا، حيث قـررت حمكمـة       صنع شورزو مدور يف قضية    
 يمـة قالعدل الدويل الدائمة أن يتلقى الطـرف املتـضرر          

املمتلكات على سبيل التعويض ال كما كانت وقت املصادرة 
كذلك صدرت أحكام بالكسب    . )٥٦٣(وإمنا وقت التعويض  

ركة النفط الليبية األمريكية    شالفائت بصدد عقود يف قضية      
 ويف بعض قضايا التحكـيم أمـام        )٥٦٤(ضد ليبيا ) ليامكو(

ـ . )٥٦٥(املركز الدويل لتسوية منازعات االسـتثمار      ري أن  غ
عام كتعويض   الفائت مل حيكم به عملياً بشـكل     سب  كال

فاحملاكم تتردد يف احلكم بتعويض يف      . عن خسائر مستحقة  
. )٥٦٦(املطالبات اليت تنطوي على عناصر ظنية يف جوهرها       

                                                        
)٥٦١( Navires (see footnote 222 above) (Cape Horn 

Pigeon case), p. 63 (1902) (including compensation for lost profits 

resulting from the seizure of an American whaler) . ومت التوصل إىل نتائج
 Delagoa Bay Railway, Martens, op. cit. (footnote 441مماثلة يف قـضية 

above), vol. XXX, p. 329 (1900) and Moore, History and Digest, vol. 

II, p. 1865 (1900)، وقضية William Lee (footnote 139 above), pp. 3405–

 ,Yuille Shortridge and Co.(Great Britain v. Portugal) وقـضية  ،3407

Lapradelle–Politis, op. cit. (ibid.) vol. II, p. 78 (1861) .  ه عـارْض هـذ
 Canada (United States of Americaالقرارات بالقرارات الصادرة يف قضية 

v. Brazil), Moore, History and Digest, vol. II, p. 1733 (1870)،  وقـضية 
Lacaze (footnote 139 above).  

)٥٦٢( ILR, vol. 35, p. 136, at pp. 187and 189 (1963).  
)٥٦٣( Factory at Chorzów, Merits)   ٣٤ة انظـر احلاشـي 

  .٥٣ و٤٨-٤٧، ص )أعاله
)٥٦٤( Libyan American Oil Company (LIAMCO))   انظـر

  .١٤٠، ص ) أعاله٥٠٨احلاشية 
 Amco Asia Corporation andنظر، على سبيل املثال، ا ) ٥٦٥(

Others v. The Republic of Indonesia, First Arbitration (1984); Annulment 

(1986); Resubmitted case (1990), ICSID Reports (Cambridge, Grotius, 

1993), vol. 1, p. 377; and AGIP SpA v. the Government of the People’s 

Republic of the Congo, ibid., p. 306 (1979).  
 ٨٧انظر احلاشـية     (Shufeldtفقاً للمحكّم يف قضية     و )٥٦٦(

يكون جيب أن يكون الكسب الفائت الثمرة املباشرة للعقد، ال أن      "،  )أعاله
ـ ان). ١٠٩٩ص " (بعيداً جداً أو ظنيـاً   Amco Asiaر أيـضاً قـضية   ظ

Corporation and Others)  الكسب "حيث جاء أن )  أعاله٥٦٥احلاشية
وقد شـددت جلنـة   ). ١٧٨، الفقرة   ٦١٢ص  " (غري الظين ميكن تعويضه   

أدلـة  "األمم املتحدة للتعويضات على شرط أن يقدم صـاحب املطالبـة            
وتوصيات فريق   انظر تقرير " (لى استمرار الرحبية وتوقعها   واضحة ومقنعة ع  

 ١٧،  "٣-هاء"املفوضني فيما يتعلق بالدفعة األوىل من املطالبات من الفئة          
وعند ). ١٤٧لفقرة  ا ،)S/AC.26/1998/13( ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 

تقييم املطالبات عن الكسب الفائت يف عقود البناء اشترط اخلرباء بـصفة            
ملخـاطر املُالزمـة    ا يأخذ حساب أصحاب املطالبات يف االعتبار        عامة أن 

؛ تقرير وتوصيات فريق املفوضـني      ١٥٧، الفقرة   املرجع نفسه (للمشروع  

وباألصول غري املاديـة    (فالكسب مقارنة باألصول املادية     
يتأثر نسبياً باملخاطر التجاريـة  ) القائمة على أساس الدخل  

سية، وهذا التأثر يتزايد كلما أجريـت التوقعـات         سيالوا
واحلاالت اليت ُيحكم فيهـا بالكـسب       . بالنسبة للمستقبل 

الفائت يف املستقبل هي احلاالت اليت تتوفر فيها درجة من          
اليقني خبصوص جريان الدخل املتوقع تكون كافية للتعويض  

 ةوهذا يتحقق عادة بفضل ترتيبات تعاقدي     . )٥٦٧(عنه قانونياً 
  .)٥٦٨( يف بعض احلاالت بفضل خلفية ثابتة من املعامالتأو

ميكن التمييز بني ثالث فئات مـن الكـسب           و  )٢٨(
متلكات املولدة  ملن ا مالكسب الفائت    ألوىل هي ا: الفائت

يت ال لمللكية وااق حدخل يف تالل الفترة السابقة للخللدخل  
 علـى   قدان القـدرة مؤقتـاً    فعالقة فيها هلـذا التدخل ب    

 الكسب الفائت   هي ةانيـثلا و ؛هـذه املمتلكات  مادتخاس
اريخ االسـتيالء   تنـذ  ممتلكات املولدة للدخـل    ملمـن ا 
  هـي ةالثـثلا و ؛)٥٦٩(إلـى تاريخ احلكم   متلكاتعلى امل 
 املتوقع بعد ـبلكساي ، أ الفائت فـي املستقبلـبالكس

  .)٥٧٠(تاريخ احلكم

                                                                                      
 ٣٠،  "٣-هـاء "فيما يتعلق بالدفعة الرابعة من املطالبـات مـن الفئـة            

  ).١٢٦، الفقرة )S/AC.26/1999/14 (١٩٩٩سبتمرب /أيلول
لجنـة األمـم املتحـدة      عرب فريق اخلرباء التـابع ل     أ )٥٦٧(

عن " ٣-هاء"الدفعة الرابعة من املطالبات من الفئة        للتعويضات لدى تناوله  
جيب أن يثبت باألدلة املستندية  "رأيه بأنه لتربير توصية بشأن هذه املطالبات        

) أي حتقيق أرباح  (الكافية وباألدلة املالئمة األخرى وجود سوابق للنجاح        
ي يربر اخللوص إىل أن افتراض احلـصول        يف العمليات ووجود مركز جتار    

 ،S/AC.26/1999/14)(" على عقود مرحبة يف املستقبل يقوم على أسس سليمة        
  ). أعاله٥٦٦انظر احلاشية  (١٤٠الفقرة 

جيب أال تكون املكاسب نظرية أو      "الحظ وايتمان أنه    ي )٥٦٨(
وجيب إقامة الدليل علـى أهنـا       . احتمالية أو غري مؤكدة أو ما شابه ذلك       

قبة كانت غالبة وليست    ت، وأن املكاسب املر   بطريقة معقولة  متوقعة   كانت
 ,.Damages in International Law (Washington, D. C)"حمتملة فحـسب 

United States Government Printing Office, 1943), vol. III, p. 1837).  
كون هذا مصحوباً عادة باحلرمان مـن املمتلكـات         ي )٥٦٩(

الرد، يكون  بوإذا حكم   .  االمتياز بوجه خمالف للقانون    مقابل إهناء العقد أو   
وإذا . التعويض عن الكسب الفائت مقابالً للحرمان املؤقت من املمتلكات        

انظـر   (Factory at Chorzów, Meritsمل حيكم بالرد، كما حدث يف قضية 
انظـر   (Norwegian Shipowners’ Claims ، وقضيـة) أعاله٣٤احلاشية 
ني إتاحة   ح ىلإحكم بالتعويض عن الكسب الفائت      ُي،  )ه أعال ٨٧احلاشية  

  . التعويض املايل كبديل للرد
كم بالتعويض عن الكسب الفائت يف سياق تيـار         ح ) ٥٧٠(

 Amco Asiaالدخل الذي يتمتع حبمايـة تعاقديـة كما حدث فـي قضية

Corporation and Others v. The Republic of Indonesia, First 

Arbitration, Annulment, Resubmitted case)  عـاله أ ٥٦٥انظر احلاشية( 
وجـاء يف تقريـر     . وليس نتيجة لالستيالء على املمتلكات املولدة للـدخل       
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ئت لكسب الفا  ا املطالبات  من شمل الفئة األوىل  تو  )٢٩(
ملمتلكات املولدة   ا فقدان القدرة مؤقتاً على استخدام     سببب

 يوجد يف هذه احلالة     وال. )٥٧١(ستفـادة منها الللدخـل وا 
لفائت موضوع  امللكية وبالتايل فإن الكسب     اق  حتدخل يف   
صاحب املطالبـة    يحققهسو الدخل الذي كان     هالتعويض  

  .لكيتهمالل الفترة قيد البحث دون تدخل يف خ

الثانية من املطالبات باالستيالء غـري       تعلق الفئة تو  )٣٠(
لتعويض اكون  يو. املشروع على املمتلكات املولدة للدخل    

اليت تنتـهي    عن الكسب الفائت يف هذه احلالة عن الفترة       
 اختذ هـذا    ،)٥٧٢(ورزوشصنع  مويف قضية   . حلكمابصدور  

 من جديد باعتبار أنه ميثل     التعويض شكل استثمار الدخل   
ويف . خ االستيالء إىل تاريخ احلكم    يارتئت منذ   لفااالكسب  

 مل حيكم بالتعويض أيضاً، )٥٧٣(لنروجيينياك السفن ُمالقضية 
لقيمة استرداد   ا يتيحسو. حلكمادور  صحقة ل اللاترة  فلاعن  

لتعويض اات  يآل ن خالل ماملالية للممتلكات املولدة للدخل     
ة إلعاد مرة أخرى  استثمار األموال املتحصلة من التعويض    

م عدم وضوح الفكرة من التعويض عـن        رغو. لتيار الدخ 
لقول بـأن   اه ميكن   إنف تني القضيتني االكسب الفائت يف ه   

واصـلة  محب املطالبة يف    اق ص حبالغرض منه هو االعتراف     
ـ لرد ال االستعاضة عن   ا االستفادة من ممتلكاته إىل حني      يينع

  .)٥٧٤(تعويض مايلبذه املمتلكات هلاحملتمل 

                                                                                      
وتوصيات فريق املفوضني التابع للجنة األمم املتحدة للتعويـضات بـشـأن          

عنـد معاجلـة    " ٢-هـاء "ـن املطالبـات مـن الفئــة      م الدفعة الثانية 
جاري تكون  تادات أن اخلسائر الناجتة عن تراجع النشاط ال       االخنفاض يف اإلير  

قابلة للتعويض حىت ولو مل تتأثر املمتلكات امللموسة وواصـلت املـشاريع            
  ).٧٦ الفقرة ،S/AC.26/1999/6(التجارية عملها طوال الفترة ذات الصلة 

تعلق عدد كبري من القضايا القدمية بتوقيع احلجز على         ي )٥٧١(
ـ      وهي سـفينة  ،"ونتيخوم "لسفينةاففي قضية   . فرالسفن ومنعها من الس

مملوكة للواليات املتحدة احُتجزت يف بنما، مسح رئيس هيئة التحكيم مببلغ           
معني يومياً عن اخلسائر النامجة عن عدم استخدام السفينة طوال هذه املدة            

 مل يقتصـر   ،"بيتسـي "لسـفينةايف قضية   و ؛) أعاله ١١٧انظر احلاشية   (
لكنه تضمن و قيمة الشـحنة اليت ُوقع عليها احلجز فحسب،     التعويض على 

أيضاً الكسب الفائت لعـدم إجيار السفينـة يف موعدها احملـدد بـسبب          
ــز  Moore, International Adjudications (New York, Oxfordاحلج

University Press, 1933) vol. V, p. 47, at p. 113.  
)٥٧٢ ( Factory at Chorzów, Merits)  أعاله٣٤احلاشية انظر .(  
)٥٧٣( Norwegian Shipowners’ Claims )  ٨٧انظر احلاشـية 

  ).أعاله
الطالع على النهج الذي اتبعتـه اللجنـة بالنـسبة          ل )٥٧٤(

للمطالبة بالكسب الفائت خبصوص تدمري املشاريع التجارية بعـد غـزو           
احلاشـية   (١٨٧-١٨٤ الفقرات  ،S/AC.26/1999/4العراق للكويت، انظر    

  ). أعاله٥٥٧

البات املتعلقة بالكسب   طملا من   ةلفئة الثالث تنشأ ا و  )٣١(
الفائت يف سياق عقود االمتياز وغريها من املصاحل احملميـة          

ـ ثـل  م يفقد نصت األحكام اليت صـدرت       ف. قودعب ذه ه
لتعويض عن الكـسب الفائـت يف       ات أحياناً على    الاحلا

 لعقود، يكون التعويض عن تيار    االة  حويف  . )٥٧٥(املستقبل
مبوجـب   تحقاقساال تهاءن، إىل حني ا   لدخل يف املستقبل  ا

ما يف  كويف بعض العقود، يكون االنتهاء فورياً،       . القانون
 أو عند وجود    ،)٥٧٦(ةاء العقد بناء على طلب الدول     إهنحالة  
نـاء  بو يف تاريخ الحق     أ ،اء العقد هنإلآخر   تعاقدي أساس

  .ذاته أحكام العقد على ما تنص عليه
هـا  ي حيكم ف  ملايا  ن القض مخرى   أ موعةجمهناك  و  )٣٢(
بـوت  ثلتعويض عن الكسب الفائت على أساس عـدم         اب

 فـي قـضية   ف. استحقاق هذا الكسب للحماية القانونيـة     
وافق احملكمة علـى وصـف      تمل  مثالً،   )٥٧٧(وسكار شني أ
ملنتجات الزراعية  ا ويف قضية . ق مكتسب حأنه  بتكار  حاال

عويض عن  تة بال بلااملط أيضاً   حملكمةا رفضت   ،)٥٧٨(اآلسيوية
 حـديثاً  ؤسسة جتارية أنشئت  مقدمة من   الكسب الفائت امل  

وختضع املطالبات  . لعدم وجود دليل على استقرار عائداهتا     
ـ الاملعتادة   روطلشيضاً ل أاملتعلقة بالكسب الفائت     ترداد س

 ،إلثبـات ا و ،الـزمين  القة السببية، والبعد  علااخلسائر مثل   
بعاد سـت اعى مجيعها إىل    تسهي شروط   واحملاسبة،  ئ  ومباد

  .املقدَّرة من األرقام املؤكدة ريغالعناصر 
                                                        

تقرر يف بعض األحيان التعويض عـن الكـسب          ي مل )٥٧٥(
ت للفترة الالحقة للحكم، ولكن ألسباب ال عالقـة هلـا بطبيعـة             ئالفا

 .Robert H. May (United States vانظر مـثالً  . املمتلكات املنتجة للدخل

Guatemala), 1900 For. Rel. 648; and Whiteman, Damages in 

International Law, vol. III (footnote 568 above), pp. 1704 and 1860، 
ويف قضايا أخرى أثرت الظروف اليت أدت إىل        . تهت مدة االمتياز  نحيث ا 

  Gould انظـر مـثالً  : حالة قوة قاهرة على تعليق االلتزامـات التعاقديـة       
Marketing, Inc. v. Ministry of Defence of the Islamic Republic of Iran, 

Iran–U.S. C.T.R., vol. 6, p. 272 (1984); and Sylvania Technical Systems, 

Inc. v. Islamic Republic of Iran, ibid., vol. 8, p. 298 (1985) .ويف قضييت 
Delagoa Bay Railway Co. (footnote 561 above) وShufeldt (footnote 87  

above) وفــي  . نحت تعويضات عن امتيازات كانت قد ألغيـت       م
 ,Sapphire International Petroleums Ltd (footnote 562 above)قضايا

p. 136; Libyan American Oil Company (LIAMCO) (footnote 508 

above), p. 140; and Amco Asia Corporation and Others v. The 

Republic of Indonesia, First Arbitration, Annulment, Resubmitted 

case (footnote 565 above)  كـسب  لاستمر احلكم بالتعويض عـن ا
  .الفائت على أساس عالقات تعاقدية

 Sylvania Technicalمـا حــدث يف قـضيـة  ك )٥٧٦(

Systems) انظر احلاشية أعاله(.  
  . أعاله٣٨٥نظر احلاشية ا )٥٧٧(
  . أعاله٥٢٢نظر احلاشية ا )٥٧٨(
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م بالتعويض عن الكسب الفائت، فليس      كإذا حُ و  )٣٣(
ن رأس   ع ٣٨من املناسب أن حيكم بالفوائد مبوجب املادة        

سبب بسيط هو لفس الفترة نيما يتعلق بفاملال املولد للدخل 
 .ن واحد آوفوائد يف    أس املال أرباحاً  رن يولد   أعدم جواز   

زدواج عند االسترداد   الو منع ا  ه كمن ذل  دف الرئيسي واهل
  .يف الوقت نفسه رب الكاملجلوكفالة ا

ـ    ة  ملستقراملبادئ  ان  مأصبح  و  )٣٤( صروفات متامـاً أن امل
ذا ُتكبـدت بـصورة معقولـة       إكون قابلة للتعويض    تالنثرية  

. )٥٧٩(ن اخلـرق  علنامجة  اصالح الضرر أو ختفيف اخلسائر      إل
 أو مثالً، املوظفني، تكاليف ترحيلبوفات رصهذه امل رتبطتوقد 

  .و بيعها خبسارة أليت مل ُتسلَّم ألصحاهبااملنتجات ابتخزين 

   الترضية - ٣٧ملادة ا

على الدولة املسؤولة عن فعل غري مـشروع          - ١  
دولياً التزام بتقدمي ترضية عن اخلسارة اليت تترتب على هذا الفعل 

  .طريق الرد أو التعويضإذا كان يتعذر إصالح هذه اخلسارة عن 
قد تتخذ الترضية شكل إقـرار بـاخلرق، أو           - ٢  

  .تعبري عن األسف، أو اعتذار رمسي، أو أي شكل آخر مناسب

ينبغي أال تكون الترضية غري متناسـبة مـع           - ٣  
  .اخلسارة، وال جيوز أن تتخذ شكالً مذالً للدولة املسؤولة

  لتعليقا

ل اجلرب الذي   الترضية هي الشكل الثالث من أشكا       )١(
 على الدولة املسؤولة أن توفره للوفاء بالتزامهـا         قد يتعني 

بتقدمي اجلرب الكامل عن الضرر الذي يسببه أي إجراء دويل          
وهي ليست الشكل القياسي للجرب مبعىن أنه       . غري مشروع 

جيوز يف كثري من احلاالت اليت تقع فيها اخلسارة نتيجة لفعل 
أو /رب الكامل هو الـرد و     غري مشروع دولياً أن يكون اجل     

فالطابع االستثنائي للعالج بالترضية وعالقته مببدأ . التعويض
إذا كان يتعذر "اجلرب الكامل أمر يأيت التشديد عليه يف عبارة 

ففـي  ". إصالح هذه اخلسارة عن طريق الرد أو التعويض       

                                                        
ضت جلنة األمم املتحدة للتعويضات مبنح تعويض عن        ق )٥٧٩(

من مطالبات الفئة    ير وتوصيات بشأن الدفعة األوىل    تقر(املصروفات النثرية   
حيث منح التعويض عن تكاليف اإلجـالء       ) S/AC.26/1998/7(" ٢-هاء"

الفقـرة  (واإلعادة إىل الـوطن     ) ٢٤٩ و ١٥٣ و ١٣٣الفقرات  (واإلغاثة  
الفقرة (، وتكاليف التجديدات    )٢١٤الفقرة  (وتكاليف إهناء العقود    ) ٢٢٨
نحه مب، كما قضت    ))١٨٣الفقرة  (لتخفيف  والنفقات يف حاالت ا   ) ٢٢٥

 .General Electric Company vانظر( األمريكية -حمكمة املطالبات اإليرانية 

The Government of the Islamic Republic of Iran, Iran-U.S. C.T.R., vol. 

26, p. 148, at pp. 165–169, paras. 56–60 and 67–69 (1991) يث منح ح
  ).لع أعيد بيعها خبسارة وبشأن تكاليف ختزينتعويض بشأن س

هاتني احلالتني فقط حيث ال يقدم هذان الـشكالن اجلـَرب           
  .تكون الترضية مطلوبةالكامل، ميكن أن 

 تنقسم إىل ثالث فقرات يتناول كـل        ٣٧واملادة    )٢(
 تتناول  ١فالفقرة  . منها جانباً مستقالً من جوانب الترضية     

أما . الطابع القانوين للترضية وأنواع اخلسائر اليت تقدم عنها
.  فتصف بطريقة غري حصرية بعض طرائق الترضية       ٢الفقرة  

ية، مراعيةً  ضااللتزام بتقدمي التر   قيوداً على    ٣وتضع الفقرة   
املمارسات السابقة يف بعض احلاالت اليت طُولب فيها أحياناً 

  .بأشكال ترضية غري معقولة
 تشمل اخلسارة اليت    ٣١ من املادة    ٢وطبقاً للفقرة     )٣(

أي ضرر، سـواء    "على الدولة املسؤولة أن جتربها بالكامل       
ري املشروع دولياً   كان مادياً أو معنوياً، ينجم عن الفعل غ       

وعادةً ما يقّوم أي ضـرر مـادي        ". ي ترتكبه الدولة  ذال
ومعنوي ناتج عن فعل غري مشروع دولياً تقييماً مالياً، ومن 

أما الترضية فهي عالج لتلـك      . مث فهو مشمول بالتعويض   
. اخلسائر اليت ال تقّوم مالياً واليت تعترب مبثابة إهانة للدولـة          

ي يف الغالب وهي تنجم عن خرق       وهلذه اخلسائر طابع رمز   
  .االلتزام بغض النظر عن عواقبه املادية بالنسبة للدولة املعنية

وقد ترسخت يف القانون الدويل مـسألة تـوافر           )٤(
املعاجلة بالترضية فيما يتعلق خبسارة من هذا القبيل، وهـي         

وقد أثارهتا . )٥٨٠("اخلسارة غري املادية"   اليت توصف أحياناً ب
ينبـو  ر"حكـيم يف قـضية      تعلى سبيل املثال يف ال    احملكمة  
  :كما يلي "واريور

لجأ الدول واحملاكم واهليئات القضائية الدولية منذ مدة طويلـة إىل           ت
الترضية باعتبارها سبيالً من سبل االنتصاف أو شكالً من أشـكال           

. فيما يتعلق باإلخالل بااللتزامـات الدوليـة      ) مبعناه الواسع (اجلرب  
بالضرر املعنـوي أو     ملمارسـة على وجـه اخلصوص   وتتصل هذه ا  

القانوين الذي يلحق مباشرة بالدولة، وال سيما متييزاً لـه عن الضرر 
  .)٥٨١(الذي يلحق باألشخاص وينطوي على مسؤوليات دولية

ما أن يف ممارسات الدول حاالت كثرية مـن املطالبـة           ك
ري بالترضية يف الظروف اليت تتعرض فيها دولة أخرى لفعل غ

ومن األمثلة علـى    .  غري مادي  اًمشروع دولياً يسبب ضرر   
ذلك حاالت اإلهانات املوجهة إىل رموز الدولة كـالعلم         

 أو انتـهاكات الـسيادة أو الـسالمة         ،)٥٨٢(الوطين مثالً 
                                                        

 C. Dominicé, "De la réparation constructive duنظرا )٥٨٠(

préjudice immatériel souffert par un État", L’ordre juridique 

international entre tradition et innovation: Recueil d’études (Paris, 

Presses Universitaires de France, 1997), p. 349, at p. 354.  
)٥٨١( "Rainbow Warrior") أعـاله ٤٦ احلاشـية  رانظ (،  

  .١٢٢، الفقرة ٢٧٣-٢٧٢ص 
 ,Magee (Whitemanـن األمثلة على ذلك قـضيـة م )٥٨٢(

Damages in International Law, vol. I (see footnote 347 above), p. 64 
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ــة ــسفن أو  ،)٥٨٣(اإلقليمي ــى ال ــداءات عل  أو االعت
 أو سوء معاملـة رؤســاء الـدول أو          ،)٥٨٤(الطائرات

الدبلوماسيني أو القنصليني أو غريهم     احلكومات أو املمثلني    
 ،)٥٨٥(االعتـداء املتعمـد عليهم من املتمتعني باحلمايـة أو

واالنتهاكات حلرمة مقار السفارات أو القنصليات أو أماكن 
  .)٥٨٦(إقامة أفراد البعثات

 علـى جـواز أن      ٣٧من املادة    ٢لفقرة  اوتنص    )٥(
ن األسف، أو   تتضمن الترضية إقراراً باملخالفة، أو إعراباً ع      

وأشـكال الترضـية   . اعتذاراً رمسياً، أو شكالً مناسباً آخر  
ويتوقف الشكل املناسـب    . املبينة يف املادة ليست إال أمثلة     

فثمة إمكانيات . )٥٨٧(على الظروف وال ميكن حتديده مسبقاً
                                                                                      

ــضية،((1874)  Petit Vaisseau (La prassi italiana di diritto وق

internazionale, 2nd series (see footnote 498 above), vol. III, No. 2564 

القضية اليت أثارهتا إهانة العلم الفرنـسي يف بـرلني يف عـام             و،  ((1863)
١٩٢٠(C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law 

(New York University Press, 1928), pp. 186–187).  
 "Rainbow Warrior"ما حدث يف التحكيم يف قضية ك )٥٨٣(

  ). أعاله٤٦انظر احلاشية (
 علـى  ١٩٦١ن األمثلة على ذلك االعتداء يف عـام      م )٥٨٤(

طائرة سوفياتية كانت تقل الرئيس برجيينيف من جانب طـائرة مقاتلـة            
 RGDIP, vol. 65)فرنسية فوق املياه الدولية يف البحر األبـيض املتوسـط   

(1961), p. 603)من جانـب   ١٩٨٠ وإغراق سفينة جلزر البهاما يف عام ؛
  .(ibid., vol. 84 (1980), pp. 1078–1079)طائرة كوبية 

 F. Przetacznik, "La responsabilité internationaleنظرا )٥٨٥(

de l’État à raison des préjudices de caractère moral et politique causés à 

un autre État", RGDIP, vol. 78 (1974), p. 919, at p. 951.  
ثلة على ذلـك اعتداء املتظـاهرين يف عــام         من األ م ) ٥٨٦(
 .Moore, Digest, vol) على القنصلية اإلسـبانية فـي نيو أورليـانز  ١٨٥١

VI, p. 811, at p. 812) احملاولة الفاشـلة اليت قام هبا شرطيان مـصريان يف  و
 La prassi)اإليطالية يف اإلسـكندرية   القتحام مقر القنصلية ١٨٨٨عـام 

italiana di diritto internazionale, 2nd series (see footnote 498 above), vol. 

III, No. 2558) . وانظر أيضاً حاالت االعتذار وإبداء األسف بعد املظاهرات أمام
 (RGDIP, vol. 65 (1961), p. 610) ١٩٦١السفارة الفرنسية يف بلغراد يف عـام  

عة للواليات املتحدة يف القاهرة يف      بحلرائق يف مكتبات دائرة اإلعالم التا     ا إشعالو
 ١٩٦٥يف كراتشي يف عام و (ibid., vol. 69 (1965), pp. 130–131) ١٩٦٤عام 

(ibid., vol. 70 (1966), pp. 165–166).  
 رفضت احملكمة   "رينبو ووريور " التحكيم يف قضية     يف )٥٨٧(

أو الكف ورفضت منح التعويض وأصـدرت يف        /ومطالب نيوزيلندا الرد    
وفضالً عن ذلك، أوصت    . ه إعالنات خمتلفة على سبيل الترضية     سالوقت نف 

وأوصت على وجـه    ". يف إهناء الوضع السيئ الراهن    ] األطراف[مبساعدة  "
التحديد بأن تسهم فرنسا مببلغ مليوين دوالر أمريكي يف صـندوق ينـشأ             

، ) أعاله ٤٦انظر احلاشية   " ( مواطين البلدين  إلقامة عالقات وثيقة ودية بني    "
 L. Migliorino, "Sur laوانظـر أيـضاً  . ١٢٧-١٢٦، الفقرتان ٢٧٤ص 

déclaration d’illicéité comme forme de satisfaction: à propos de la 

كثرية لذلك، منها التحقيق الواجب فـي أسباب احلادثـة         
ومنـها إنـشاء     ،)٥٨٨(اليت جنم عنهـا ضـرر أو خسارة     

ة مـدفوعات التعـويض لـصاحل       رصندوق ائتمـاين إلدا   
املستفيدين، أو اختاذ إجـراء تأديـيب أو عقابـي ضـد        
األفـراد الذيـن أدى سلوكهم إىل ارتكـاب الفعــل        

 أو منـح تعويـض رمـزي     ،)٥٨٩(غـري املشـروع دولياً  
وقـد ُتعـّد التأكيـدات أو       . )٥٩٠(عن خسارة غري مالية   

يف سياق الكف،   التكرار، اليت تتناوهلا املوادالضمانات بعدم
 إىل  ٢وال تسعى الفقـرة     . )٥٩١(شكالً من أشكال الترضية   

. سرد مجيع اإلمكانيات ولكن ليس املقصود أيضاً استبعادها
  ٢ثـم إن ترتيب طرائق الترضية املشار إليها يف الفقـرة           

 ٢فالفقرة  . ال يقصد به أن يعكس ترتيباً هرمياً أو تفضيلياً        
. رتيب املالءمة أو اخلطورةتتعطي ببساطة أمثلة مل ترد وفق       

وإذا كان مثة من أسلوب مالئم فإنه سيحدد مبراعاة ظروف       
  .كل حالة من احلاالت

ومن أشيع طرائق الترضية يف حالة الضرر املعنوي          )٦(
أو غري املادي الذي يلحق بالدولة قيام إحدى احملـاكم أو           

وقد . بإعالن عدم مشروعية الفعلاهليئات القضائية املختصة 
 فائدة  ،ناة كورفو قكدت حمكمة العدل الدولية، يف قضية       أ

توفري إنصاف بإصدار إعالن، كشكل من أشكال الترضية        
يف حالة الضرر غري املادي الذي يلحق بالدولـة، فقالـت           
احملكمة، بعد أن قررت عدم مشروعية عملية إزالة ألغـام          

  بحرية الربيطانية بعد االنفجار،   قامت هبا ال  ) عملية ريتيل (
  :ما يلي

تعني على احملكمة، لضمان احترام القانون الدويل اليت هي جهازه، أن ي
تعلن أن العمل الذي قامت به البحرية الربيطانية شـكّل انتـهاكاً            

  . للسيادة األلبانية

                                                                                      
sentence arbitrale du 30 avril 1990 dans l’affaire du Rainbow Warrior", 

RGDIP, vol. 96 (1992), p. 61.  
ريـة األمريكيـة يف     حن األمثلة على ذلك حتقيق الب     م )٥٨٨(

يف مياه   يهيم مارو إأسباب اصطدام غواصة أمريكية بسفينة الصيد اليابانية        
  .The New York Times, 8 February 2001, section 1, p. 1 هونولولو

لب اختاذ اإلجراءات ضد أفراد مذنبني يف قضية قتل         طُ )٥٨٩(
ة م، يف فلسطني، حني كان يعمل يف خد       ١٩٤٨ت يف عام    الكونت برنادو 
 (-Whiteman, Digest of International Law, vol. 8, pp. 742األمم املتحدة 

 (,RGDIP, vol. 80 (1976)ويف قضية قتل ضابطني أمريكيني يف طهران  743)

(p. 257.  
 ,I’m Alone", UNRIAA"ضييتقنظر، على سبيل املثال، ا )٥٩٠(

vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1609 (1935) و"Rainbow Warrior" 
  ). أعاله٤٦احلاشية (

  .٣٠من التعليق على املادة ) ١١(نظر الفقرة ا )٥٩١(
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هذا اإلعالن صادر بناء على طلب قدمته ألبانيا عن طريق حماميها،           و
  .)٥٩٢(د ذاته ترضية مناسبةوميثل يف ح

ولكن، . )٥٩٣(تبع هذا اإلجراء يف قضايا كثرية الحقة      اقد  و
إذا كان قيام حمكمة أو هيئة قضائية خمتصة بإصدار إعـالن   
ميكن أن يعامل على أنه شكل من أشـكال الترضـية يف            
حاالت معينة، فإن هذا النوع من اإلعالنـات ال يـرتبط           

فـأي  .  االنتـصاف  جوهرياً بالترضية بوصفها من وسائل    
قضائية هلا اختصاص برتاع ما تكـون هلـا          حمكمة أو هيئة  

صالحية حتديد شرعية السلوك املعين وإصدار إعـالن مبـا          
تنتهي إليه من نتائج باعتبار ذلك جزءاً ضرورياً من عملية          

وجيوز أن يكون ذلك اإلعالن متهيداً لقرار . البت يف القضية
 قد يكون اإلنـصاف     بشأن أي شكل من أشكال اجلرب، أو      

ناة كورفو قوما فعلته احملكمة يف قضية . الوحيد الذي الُتمس
و استخدام اإلعالن كشكل من أشكال الترضية يف قضية         ه

مث إن هلذا اإلعالن فوائد     . مل تطلب فيها ألبانيا شكالً آخر     
فينبغي أن يكون واضحاً ودقيقاً وال يتجاوز، حسب : أخرى

من  ٣رضية املشار إليها يف الفقرة تعريفه، نطاق أو حدود الت
 جملـرد  ٢ومل يرد ذكر إلعالن قضائي يف الفقرة . ٣٧املادة  

أنه جيب أن يصدر عن طرف ثالث خمتص بالبت يف نزاع،           
واملواد غري معنية بتحديد ذلك الطرف أو بتناول مـسائل          

 ٣٧وعوضاً عن ذلك، حتدد املـادة       . االختصاص القضائي 
  .باخلرق كطريقة من طرائق الترضيةإقرار الدولة املسؤولة 

ومن أشكال الترضية الشائعة األخرى االعتـذار         )٧(
الذي ميكن أن يقدمه شفوياً أو خطياً مسؤول مناسـب أو           

وقد طُلب اإلعراب عـن األسـف أو        . حىت رئيس الدولة  
رينبـو  "و ،)٥٩٥(يلتكو )٥٩٤("م ألون آ"االعتذار يف قضايا    

تقدميه يف قـضييت     وعرضت الدولة املسؤولة     )٥٩٦("واريور
وتعترب طلبات  . )٥٩٨("غراندال"و )٥٩٧("صليةنلعالقات الق ا"

                                                        
)٥٩٢( Corfu Channel, Merits)  أعـاله ٣٥انظر احلاشية (،  

  ).٣٦ص ( املكررة يف منطوق احلُكم ٣٥ص 
 ٤٦انظـر احلاشـية   ( "Rainbow Warrior"قضية ك )٥٩٣(

  .١٢٣لفقرة ، ا٢٧٣، ص )أعاله
  . أعاله٥٩٠نظر احلاشية ا )٥٩٤(
)٥٩٥( Moore, Digest, vol. V, p. 44 (1897).  
  . أعاله٤٦نظر احلاشية ا )٥٩٦(
)٥٩٧ ( 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 .ع على نص اعتذار الواليات املتحـدة، لالطالو
 United States Department of State, Text of Statement Released inانظـر  

Asunción, Paraguay; Press statement by James P. Rubin, Spokesman, 4 

November 1998. For the order discontinuing proceedings of 10 November 

 تـشرين   ١٠ع على أمر عدم االستمرار يف اإلجراءات املؤرخ         ولالطال. 1998
  .I.C.J. Reports 1998, p. 426، انظر ١٩٩٨الثاين 

  . أعاله١١٩نظر احلاشية ا )٥٩٨(

االعتذار أو عروض االعتـذار مـن األمـور الـشائعة يف            
وإن عرض تقدمي اعتذار يف الوقـت       . املمارسة الدبلوماسية 

املناسب، إذا كانت الظروف تربر ذلك، ميكـن أن يفيـد           
طلـب  ويف ظروف أخرى قـد ال يُ      . جداً يف تسوية نزاع   

سّوى القضية بدفع مبلغ مـن      تاالعتذار، وذلك مثالً حني     
ففي قـضية   . قبيل اإلكرام، أو قد ُيعترب االعتذار غري كاف       

االعتذار غـري كـاف يف هـذه      "رأت احملكمة أن     غراندال
القضية كما يف قضايا أخرى مل ُيخطـر فيهـا مواطنـون            

 من  ١أجانب دون إبطاء حبقوقهم املكفولة مبوجب الفقرة        
ضوا لفترة احتجاز طويلة أو     ر من اتفاقية فيينا وتع    ٣٦ملادة  ا

  .)٥٩٩("ُحكم عليهم بعقوبات قاسية

إن تقدمي بعض املطالبات املبالغ فيها حتت سـتار           )٨(
يوحي بضرورة فـرض بعـض       )٦٠٠(فيما مضى " الترضية"

القيود على التدابري اليت ميكن طلبها على سبيل الترضية ملنع          
واة بني اخرية مبا ال يتفق مع مبدأ املسإساءة استعمال هذه األ

وبوجه خاص، ال يراد بالترضـية أن تكـون         . )٦٠١(الدول
 ٣فالفقرة . عقابية الطابع، وال هي تتضمن تعويضات عقابية

 تفرض قيوداً على االلتزام بتـوفري الترضـية         ٣٧من املادة   
األول تناسب الترضية مع مقدار الضرر؛ : بتحديدها معيارين

. ولة املـسؤولة  دراط أال تكون الترضية ُمذلة لل     والثاين اشت 
غري واضح، ولكن توجد بالتأكيد     " ُمذلة"صحيح أن تعبري    

  .أمثلة تارخيية على طلبات من هذا النوع

  لفائدةا  - ٣٨ملادة ا

تدفع عند االقتضاء فائدة علـى أي مبلـغ           - ١  
أصلي واجب الدفع يف إطار هذا الفصل من أجل ضـمان اجلـرب             

ـ      وحي. الكامل    حنـو حيقـق    ىدد سعر الفائدة وطريقة احلساب عل
  .تلك النتيجة

يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كـان          - ٢  
  .جيب فيه دفع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء بالتزام الدفع

                                                        
)٥٩٩( LaGrand, Merits) ١٢٣، الفقرة )املرجع نفسه.  
ن ذلك، على سبيل، املثال املذكرة املشتركة املقدمة         م )٦٠٠(

ب انتفاضة بوكـسر وطلـب       يف أعقا  ١٩٠٠إىل احلكومة الصينية يف عام      
  انظـر : ١٩٢٣ يف عـام     "تلّـيين "مؤمتر السفراء من اليونان يف قـضية        

C. Eagleton, ،١٨٨-١٨٧، ص ) أعاله٥٨٢احلاشية (ملرجع املذكور ا.  
 استعمال الترضية كّتاب    ةدد على ضرورة منع إساء    َش )٦٠١(

 J. C. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisirtenأوائل من أمثال

Staten als Rechtsbuch dargestellt, 3rd ed. (Nördlingen, Beck, 1878); 

French translation by M. C. Lardy, Le droit international codifié, 5th 

rev. ed. (Paris, Félix Alcan, 1895), pp. 268–269.  
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  لتعليقا

الفائدة ليست شكالً مستقالً من أشكال اجلرب؛ وال   )١(
 السبب  وهلذا. هي جزء ضروري من التعويض يف كل حالة       

 بدالً مـن    ٣٨يف املادة   " ليصاملبلغ األ "يستخدم مصطلح   
ومع ذلك، قد ُيطلب احلكم بالفائدة      ". التعويض"مصطلح  

يف بعض احلاالت لتوفري اجلرب الكامل للضرر الناجم عن فعل 
غري مشروع دولياً، وختضع الفائدة عادة ملعاملة خاصـة يف      

  . أحكام قضائيةاملطالبات باجلرب وفيما ُتصدره احملاكم من
مة هي أنه حيق للدولـة املـضرورة        اوالقاعدة الع   )٢(

احلصول على فائدة على املبلغ األصلي الذي ميثل خسارهتا         
إذا كان ذلك املبلغ حمدد املقدار يف تاريخ سـابق لتـاريخ            
التسوية أو للحكم أو القرار املتعلق باملطالبة، وإىل املـدى          

ويرد يف أحكام القضاء  .)٦٠٢(الضروري لكفالة اجلرب الكامل
تأييد لوضع قاعدة عامة لصاحل احلكم بالفائدة        )٦٠٣(الدويل

. سأففي قضية   . باعتبارها جانباً من جوانب اجلرب الكامل     
حكمت حمكمة العدل الدويل الدائمة بفائدة   "وميبلدن" .أس

 يف املائة اعتباراً من تاريخ احلكم، علـى         ٦بسيطة قدرها   
منذ حلظة حتديد مقـدار     "فع إال   أسـاس أن الفائدة ال تد    

  .)٦٠٤("لغ الواجب وإثبات االلتزام بالدفعبامل
وأثريت مسألة منح الفائدة مراراً يف حماكم أخرى،   )٣(

سواء يف قضايا يتعلق االدعاء األساسي فيها بوقوع ضـرر          
على أفراد عاديني، أو فـي القضايا اليت يقع الضرر فيهـا           

ير بالذكر فـي هـذا     ومـن اجلد  .)٦٠٥(على الدولة ذاهتا  
.  األمريكيـة  - ملطالبات اإليرانية   االصدد جتربـة حمكمـة    

هورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة      مجففي قضية   
 رأت احملكمة بكامل هيئتها أن      ،)A-19 القضية(األمريكية  

اختصاصها العام املتعلق بالنظر يف املطالبات يشمل سـلطة         
                                                        

من ثـم ال يسمح بالفائدة إذا قـدرت اخلـسارة         و )٦٠٢(
 Lighthouses arbitrationانظـر  .  فـي تاريخ احلكمبالقيمـة اجلاريـة

  .٢٥٣-٢٥٢، ص ) أعاله١٨٢احلاشية (
نظر، على سبيل املثال، األحكام املتعلقة بالفائـدة يف         ا )٦٠٣(

 ,Illinois Central Railroad Co. (U.S.A.) v. United Mexican Statesقضية

UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 134 (1926) ةقـضي وLucas 

ILR, vol. 30, p. 220 (1966)أيضاًـر وانظ؛ administrative decision No. 

III of the United States-Germany Mixed Claims Commission, 

UNRIAA, vol. VII (Sales No. 1956.V.5), p. 66 (1923).  
وقد قبلت احملكمة املطالبـة      . أعاله ٣٤نظر احلاشية   ا )٦٠٤(

احلالة املاليـة  " يف املائة باعتبارها عادلة بالنظر إىل ٦ها الفرنسية بفائدة قدرُ  
  ".الظروف السائدة بالنسبة للقروض العامة... الراهنة يف العامل و

 ٥١٥انظر احلاشـية  ( "M/V "Saiga قضية السفينة يف )٦٠٥(
 الدولية لقانون البحار بالفائدة بأسعار خمتلفة بصدد        ةحكمت احملكم ) أعاله

  ).١٧٣الفقرة (رة فئات خمتلفة من اخلسا

عن وضع معايري موحدة ملـنح      منح الفائدة لكنها امتنعت     
س أن ذلك يقع يف نطاق اختصاص كـل         االفائدة على أس  
السلطة التقديرية املمنوحة هلا يف ... مبمارسة "دائرة، ويتعلق 

وفيما يتعلق مبسألة املبدأ،    . )٦٠٦("البت يف أي قضية بعينها    
  :قالت احملكمة

ل سـبباً  عد املطالبات بالفائدة جزءاً من التعويض املطلـوب، وال تـشك        ت
. مبوجـب حكـم قـضائي مـستقل     مستقالً لرفع دعوى ُتطالب مبنحها  

حملكمة مبوجب املادة اخلامسة مـن إعـالن تـسوية          اواملطلوب من هذه    
ويف قيامهـا   ". لى أساس احترام القانون   ع"املطالبات أن تبت يف املطالبات      

كلما الُتمست، بوصفها جـزءاً ال      ،  بذلك عاملت الفائدة بصورة منتظمة    
وتالحـظ  . ب البت فيهـا   جاليت يقع على عاتقها وا    " ملطالبةا"جزأ من   يت

 عن عويضاًت"احملكمة أن الدوائر دأبت بانتظام على احلكم بالفائدة باعتبارها 
والواقع أنه جرت العـادة أن      … "األضرار املتكبدة بسبب التأخر يف الدفع     

كم املتعلـق   من احل  اًتقوم هيئات التحكيم باحلكم بالفائدة باعتبارها جزء      
وجود أي إشارة صرحية إىل الفائدة يف   بصرف النظر عن عدم  ،التعويضاتب

 كانت سلطة احلكم بالفائدة نابعة من سلطة احملكمة يف          اوملّ. اتفاق التسوية 
البت يف املطالبات، فإن استبعاد هذه السلطة ال ميكن إقـراره إال حبكـم              

أنه ليس هناك حكم مـن      واحلاصل هو   . صريح يف إعالن تسوية املطالبات    
ك، ختلص احملكمة إىل أنه من اجللـي أن احلكـم           لونتيجة لذ . هذا القبيل 

من التعويض عن الضرر املتكبد هو أمر يقع يف نطاق   اًبالفائدة باعتباره جزء  
  .)٦٠٧(سلطتها

قضت احملكمة بدفع فائدة بسعر خمتلف وأقل قليالً فيمـا          و
الفائدة  ب ومل حتكم . )٦٠٨(يتعلق باملطالبات احلكومية الدولية   

يها املبلغ اإلمجـايل    فاليت اعترب    احلاالتكيف حاالت معينة،    
أو اليت كانت تسودها     املقطوع احملكوم به تعويضاً كامالً،    

  .)٦٠٩(ظروف خاصة

لس إدارة جلنة األمم    جملذي اختذه   ا ١٦تناول املقرر   يو  )٤(
  :ما يلي وينص على. املتحدة للتعويضات مسألة الفائدة

ق الفوائد من تاريخ اخلسارة اليت حدثت       تستح  - ١
ريخ الدفع، وذلك مبعدل يكفي لتعويض أصحاب املطالبات        اوحىت ت 

  .املقبولة عما فاهتم من كسب يف االنتفاع بأصل مبلغ التعويض
لس اإلدارة، يف الوقت    جميتم النظر من جانب     س  - ٢

  .املناسب، يف طرق حساب ودفع الفوائد

                                                        
)٦٠٦( Iran–U.S. C.T.R., vol. 16, p. 285, at p. 290 (1987). 

  ،) أعـاله  ٣٥٧انظـر احلاشـية     ( املرجع املذكور     يف Aldrichأشار  و
  .، إىل أن ممارسة الدوائر الثالث مل تكن متماثلة متاما٤٧٦ً- ٤٧٥ص 

)٦٠٧( The Islamic Republic of Iran v. United States of 

America )٢٩٠-٢٨٩، ص ) أعاله٦٠٦اشية انظر احل.  
ـ ا )٦٠٨(  .C. N. Brower and J. D. Brueschke, op. citرنظ

(footnote 520 above), pp. 626–627 ـ و. ع اإلحاالت إىل القـضايا م ان ك
  . يف املائة للمطالبات التجارية١٢    يف املائة، مقارنةً ب١٠السعر املعتمد هو 

 McCollough نظر التحليل التفصيلي للدائرة الثالثة يفا )٦٠٩(

and Co. Inc. v. Ministry of Post, Telegraph and Telephone, Iran–U.S. 

C.T.R., vol. 11, p. 3, at pp. 26–31 (1986).  
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  .)٦١٠(أصل مبلغ التعويضُتدفع الفوائد بعد دفع   -٣

حلكم بالفائدة، عند االقتضاء،    امبدأ   ينص هذا املقرر على   و
مع توخي املرونة يف تطبيق هذا      ،  لتعويض الطرف املطالب  

 من وإن كانت شكالً، املبدأ؛ ويف الوقت نفسه تعترب الفائدة
عنصراً ثانوياً حيتل مرتبة أدىن بالنسبة إىل       ،  أشكال التعويض 

  .ألصليا مبلغ املطالبة
ئية املعنيـة   اكذلك تتوخى احملاكم واهليئات القض      )٥(

لى الرغم من أن ممارسة     عحبقوق اإلنسان احلكم بالفائدة،     
 نأو نسبياً احلذربهذه اهليئات لعملية منح التعويضات تتسم 

وجيري القيام بذلك، .  ُتصفَّى على الدوام تقريباًالاملطالبات 
قساط طريقة األ بكوم هبا   احمل لتعويضاتامثالً، حلماية قيمة    

  .)٦١١(منزسدد على مر التليت ا
حت جلان وحماكم التعويض الوطنية عمومـاً       مسوقد    )٦(

إدخال عنصر الفائدة يف تقدير     بألقرب عهداً   اأيضاً يف ممارستها    
بيد أنه يف بعض التسويات اجلزئية اليت تنطـوي         . قيمة التعويض 

ات صراحة على قيمة    على مبالغ إمجالية مقطوعة اقتصرت املطالب     
 يف ظل توزيع مبلـغ حمـدود        هاخلسارة األساسية على أساس أن    

. )٦١٢(ينبغي إعطاء األولوية للمطالبات املتعلقة باملبلغ األصـلي       
كذلك تناولت بعض أحكام احملاكم الوطنية قضايا تتعلق بالفائدة 

 وإن كان األغلب أن تتناول مسائل       )٦١٣(مبوجب القانون الدويل  
  . من قانون احملفلالفائدة كجزء

 األحكام واملمارسات   يفغم أن االجتاه السائد     رو  )٧(
تمثل يف زيادة توفري الفائدة باعتبارها أحد جوانب        يالدولية  

 ال حيق للدولة املتضررة تلقائياً احلصول على        ،اجلرب الكامل 
ويتوقف احلكم بالفائدة على ظروف كل حالـة،        . الفائدة

فائدة ضرورية لكفالة اجلرب    وخصوصاً على ما إذا كانت ال     
هج مع تقاليد نظم قانونية شىت ومع       نويتفق هذا ال  . الكامل

  .ممارسة احملاكم الدولية
                                                        

 كـانون   ١٨ملـؤرخ    ا املقـرر ،  "ستحقاق الفوائد ا" )٦١٠(
  ).S/AC.26/1992/16( ١٩٩٢ديسمرب /األول

ــرا ) ٦١١( ــثالً،،نظ ــ م  ,Velásquez Rodríguezضية ق

Compensatory damages)  نظـر او. ٥٧، الفقــرة  ) أعاله٥١٦احلاشية 
 ، حيث٣٩، الفقرة ) أعاله٥١٥احلاشية  (Papamichalopoulosأيضاً قضية 

 نظر كـذلك   ا .يما يتعلق بالتعويضات املالية احملكوم هبا     فالفائدة إال    تستحق   مل
Shelton D. ٢٧٢-٢٧٠، ص ) أعاله٥٢١احلاشية (، املرجع املذكور.  

 the Foreign Compensationيل املثال، نظر، على سبا )٦١٢(

(People’s Republic of China), Order, Statutory Instrument No. 2201 

(1987) (London, H. M. Stationery Office), para. 10  املُنفِّذ التفاق التسوية
  ). ٥٥١احلاشية (بني اململكة املتحدة والصني 

 .McKesson Corporation vنظر، على سبيل املثـال،  ا )٦١٣(

The Islamic Republic of Iran, United States District Court for the 

District of Columbia, 116 F, Supp. 2d 13 (2000).  

تمثل أحد جوانب مسألة الفائدة يف إمكانية منح يو  )٨(
لواقع أن احملاكم وهيئات التحكيم كانـت       وا. فائدة مركبة 

حىت ُتعارض عموما احلكم بدفع فائدة ُمركَّبة، وهذا يصدق 
بات احلق  لعلى هيئات التحكيم اليت ترى أن ألصحاب املطا       

لى سبيل املثال،   وع. عادة يف احلصول على فائدة تعويضية     
 الواليات املتحدة   - رفضت هيئة التحكيم يف مطالبات إيران     

األمريكية بصورة مستمرة مطالبات احلصول على فائـدة        
ب املطالبة  ُمركَّبة، مبا يف ذلك احلاالت اليت تكبد فيها صاح        

. ين املتعلق باملطالبة  دكل فائدة ُمركَّبة على ال    ش  يفخسائر  
رينولدز للتبغ ضد حكومة مجهورية . ج. ر ركةشويف قضية 

  : مل جتد احملكمة أن هناك إيران اإلسالمية
ي أسباب خاصة تدعو إىل اخلروج على السوابق الدولية اليت ال تسمح            أ

] ك[ناه"وكما الحظ أحد الثقات فإن      . عادة باحلكم بدفع فائدة ُمركَّبة    
 القانون الدويل أصـبحت     يفلتعويضات  انطاق موضوع    عدة قواعد يف  

" أكثر رسوخاً من القاعدة املتعلقة بإمكانية احلكم بدفع الفائدة املركبـة          
لى أهنا تشمل الفائدة، فإن ع" يع املبالغمج"مع أنه ميكن تفسري عبارة و... 

اً لغموض الصيغة، يف ضوء قاعـدة القـانون         احملكمة ُتفسر الفقرة، نظر   
  .)٦١٤(شار إليها تواً، ومن مث تستبعد الفائدة املركبةالدويل امل

احملكمة األحكام التعاقدية    اشتحتاتساقاً مع هذا النهج،     و
اليت تنص فيما يبدو على الفائدة املركبة لكي متنع حصول          

ع اخلـسارة   ملياً  ك يتناسب   ال"صاحب املطالبة على ربح     
ة مل تكن   قن املبالغ املستح  أل] وه[احملتملة اليت رمبا تكبدها     

البيـة الثقات ال تزال  غمـن مث، فإن    و. )٦١٥("حتت تصرفه 
ملطالبات اوبر يف قضية هحملكَّم الرأي الذي أعرب عنه اتؤيد 

  :ملغربان مملنطقة اإلسبانية ا الربيطانية يف
اليت تنطوي علـى     األحكام السابقة يف قضايا التحكيم يف األمور         يف

ضرار حلقت برعاياهـا    أقيام إحدى الدول بتعويض دولة أخرى عن        
فـي إقليم الدولة األوىل، يوجـد إجـماع على عـدم الـسماح           

دفع هـذه   بحلكم  اوفـي هذه الظروف، يقتضي     . بالفائدة املركبة 
  .)٦١٦(الفائدة تقدمي حجج بالغة القوة وحمـددة للغاية

دة املركبة فيما يتعلق باملطالبات ينطبق األمر ذاته على الفائو
  .بني دولة وأخرى

                                                        
)٦١٤( Iran–U.S. C.T.R., vol. 7, p. 181, at pp. 191–192 

 ,Whiteman, Damages in International Law حيث ترد إشارة إىل ،(1984)

vol. III (see footnote 568 above), p. 1997.  
)٦١٥( Anaconda-Iran, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 

Iran–U.S. C.T.R., vol. 13, p. 199, at p. 235 (1986) . ًوانظر أيضاAldrich، 
  .٤٧٨-٤٧٧، ص ) أعاله٣٥٧احلاشية (املرجع املذكور 

)٦١٦( British Claims in the Spanish Zone of Morocco 
 مينويـل أحكيم يف قضية    تاجع ال ر. ٦٥٠، ص   ) أعاله ٤٤اشية  انظر احل (
حيث كانت الفائدة احملكوم هبا فائدة مركبة لفترة ما )  أعاله٤٩٦احلاشية  (

هذه أكثر من نصف مبلغ احلكم النهائي        وقد بلغت . دون إبداء أي سبب   
  )).٥ (١٧٨، الفقرة ٦١٣ص (
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عادة إىل  إلعديد من املؤلفني    اقد دعا   فذلك،   معو  )٩(
لفائدة املركبة اليت يكون ا"النظر يف هذا املبدأ على أساس أن 

الطرف املتضرر قد حتملها بصورة معقولة ينبغي استردادها        
ي أيضاً وأيدت هذا الرأ. )٦١٧("لضرراناصر عباعتبارها أحد 

 ولكن ال ميكن القول   . )٦١٨(يف بعض القضايا   حتكيم تاهيئ
ن الدولة املتضررة هلا     احلالة الراهنة للقانون الدويل إ     يف ظل 

أي حق يف فائدة مركبة إذا مل توجد ظروف خاصة تربر أي 
  .عنصر للفائدة املركبة كجزء من اجلرب الكامل

ي إن احلساب الفعلي للفائدة على أي مبلغ أصـل          )١٠(
اء ديدفع على سبيل اجلرب يثري قضايا معقدة تتعلق بتاريخ االبت

 التاريخ الذي جيري الدفع على أساسه، ،)٦١٩()تاريخ اخلرق(
تاريخ االتفاق  (، وتاريخ االنتهاء    )تاريخ املطالبة أو الطلب   (

وكذلك سعر ) على التسوية أو احلكم، تاريخ السداد الفعلي
 الدولة املدعى عليها، يف     السعر الساري يف  (الفائدة املطبق   

وال يوجـد هنـج     ). يلوالدولة املدعية، أسعار اإلقراض الد    
موحد على الصعيد الدويل ملسألة حتديد مقدار مبالغ الفائدة 

فظروف كـل قـضية وسـلوك       . )٦٢٠(املستحقة وتقديرها 
. األطراف يؤثران على النتيجة بشدة من الناحية العمليـة        

بدهتا حمكمة مطالبات إيران    وهناك حكمة يف املالحظة اليت أ     
املسائل إن مل تستطع      الواليات املتحدة والقائلة إن تلك     - 

حرية التقـدير   ... ملمارسة  "األطراف حلها جيب أن تترك      
                                                        

 F. A. Mann, "Compound interest as an item ofنظرا )٦١٧(

damage in international law", Further Studies in International Law 

(Oxford, Clarendon Press, 1990), p. 377, at p. 383.  
 Compañía del Desarrollo deر، على سبيل املثال،ظنا )٦١٨(

Santa Elena, S.A. v. Republic of Costa Rica, case No. ARB/96/1, ICSID 

Reports (Cambridge, Grotius, 2002), vol. 5, final award (17 February 

2000), paras. 103–105.  
ن استخدام تاريخ اخلرق كتاريخ ابتـداء حلـساب         إ )٦١٩(

فقد تنشأ صعوبات يف حتديد ذلك التـاريخ،        . ئدة مسألة مثرية للجدل   االف
ومثة نظم قانونية كثرية تشترط أن يقدم صاحب املطالبة طلب السداد قبل            

وقد اعترب تاريخ الطلب الرمسي هو التاريخ املناسب        . دأ سريان الفائدة  أن يب 
 على  ،٤٤٢، ص   ) أعاله ٣٥٤انظر احلاشية    (لتعويضات الروسية ايف قضية   

وعلى أي حال، فعدم تقدمي . غرار املوقف العام يف النظم القانونية األوروبية   
  .بالفائدةالطلب يف الوقت املناسب أمر هام يف حتديد إمكانية السماح 

 J. Y. Gotanda, Supplementalنظر، على سبيل املثال، ا )٦٢٠(

Damages in Private International Law (The Hague, Kluwer, 1998),  
p.13 .    وجدير بالذكر أن عدداً من البلدان اإلسالمية حتظر، بتأثري الـشريعة

لـك،  ومـع ذ  . اإلسالمية، دفع الفائدة يف قوانينها أو حىت يف دسـاتريها         
مثالً،  فدفع الفائدة، . وضعت بدائل للفائدة يف السياقات التجارية والدولية      

ن جملس الوصـاية    ك، ول ٤٩ و ٣٤حمظور يف الدستور اإليراين، يف املادتني       
احلكومات واملؤسسات والـشركات    "رأى أن هذه الفتوى ال تطبق على        

] الفائدة[األجنبية واألشخاص األجانب ممن ال يعتربون، وفق عقائدهم أن          
  ).، مع اإلحاالت٤٠-٣٨، ص املرجع نفسه" (حمرمة

. )٦٢١("للبت يف أي قضية بعينها] آحاد احملاكم[املمنوحة إىل 
ومن ناحية أخرى، فإن عدم استقرار حال املمارسـة اآلن          

.  حكم عام بشأن حـساب الفائـدة       جيعل من املفيد وضع   
يخ الذي حتسب الفائدة    ر تبني أن التا   ٣٨وعلى هذا فاملادة    

ابتداًء منه هو التاريخ الذي كان ينبغي أن يدفع فيه املبلـغ      
ويبدأ حساب الفائدة من ذلك التاريخ حىت تاريخ        . األصلي

وحيدد سعر الفائدة وطريقة احلساب حبيث      . الوفاء بااللتزام 
يجة وهي توفري اجلرب الكامل للضرر املتكبد نتيجة تتحقق النت

  .الفعل غري املشروع دولياً

وحيث يدرج مبلغ عن الكسب الفائـت ضـمن           )١١(
التعويض عن الضرر الناجم عن فعل غري مشروع ال يكون          
منح الفائدة مالئماً إذا كانت الدولة املتضررة حتصل به على 

مسايل مستحقاً فال ميكن أن يكون مبلغ رأ. تعويض مضاعف 
ـ        يوفائدة    تستخدم نظرياً يف حتصيل كسب فائت يف الوق
ومع هذا ميكن أن تستحق فائدة على الكسب الذي         . نفسه

  .كان سيتحقق ولكنه اقتطع من املالك األصلي

 الفائدة بعد صدور احلكـم أو       ٣٨وال تتناول املادة      )١٢(
ملقدار الذي  الفائدة املؤجلة، وإمنا تتناول الفائدة اليت تصل إىل ا        

. يـضية وحتكم به احملكمة أو هيئة التحكيم، أي الفائـدة التع         
وتعترب صالحية احملكمة أو هيئة التحكيم للقضاء بفائدة بعـد          

  .صدور احلكم مسألة من املسائل املتعلقة بإجراءاهتا

  ملسامهة يف الضررا  - ٣٩ملادة ا

تراعى عند حتديد اجلرب املسامهة يف الضرر النامجة عـن            
ل أو إغفال، مقصود أو إمهايل، من جانب الدولة املضرورة أو           عم

  .ب أي شخص أو كيان ُيلتمس لـه اجلربنمن جا

  لتعليقا

 احلالة اليت ينجم فيها الضرر عن       ٣٩تتناول املادة     )١(
فعل غري مشروع دولياً، ارتكبته الدولة، وتكون فيها الدولة 

، ٢٨ و ١ بناء على ذلك مسؤولة عن الضرر وفقاً للمادتني       
ولكن حيث تكون الدولة املضرورة أو الفرد الضحية للخرق 

أسهم مادياً يف الضرر نتيجة فعل أو إغفال مت عمداً أو            قد
وهي تركز على احلاالت اليت يشار إليها يف نظـم          . إمهاالً

، أو  "خطأ مقارن "أو  " إمهال مساِهم "القانون الوطنية بأهنا    
  .)٦٢٢(أو غري ذلك" خطأ الضحية"

                                                        
)٦٢١( The Islamic Republic of Iran v. United States of 

America (Case No. A-19)) أعاله٦٠٦نظر احلاشية ا .(  
 ٣١٥احلاشـية  ( املرجع املـذكور  ،C. von. Barنظر ا )٦٢٢(

  .٥٦٩-٥٤٤، ص )أعاله
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 بأن سلوك الدولة املضرورة، أو      ٣٩وتسلم املادة     )٢(
تمس لـه اجلرب، ينبغي أن يؤخذ يف       لأي شخص أو كيان يُ    

وهذا يتمشى مـع    . االعتبار لدى تقدير شكل اجلرب ومداه     
املبدأ القاضي بأن اجلرب الكامل مستحق عن الضرر الـذي          

كما . ينجم عن فعل غري مشروع دولياً، وال أكثر من ذلك         
  .العدل بني الدولة املسؤولة وضحية اخلرقيتمشى مع 

ت حمكمة العدل الدوليـة     مسلّ غراندالويف قضية     )٣(
بأن سلوك الدولة املدعية ميكن أن يكون مهماً يف حتديـد           

ففي تلك القضية تأخرت أملانيـا يف       . شكل اجلرب ومقداره  
والحظت احملكمـة  . تأكيد حدوث خرق ويف رفع الدعوى   

نتقَد بسبب الطريقة اليت رفعت هبا هذه أن أملانيا ميكن أن ُت"
، وذكرت أهنا كانت ستأخذ هذا      "الدعوى وبسبب توقيتها  

لو أن دعوى أملانيا    "العامل يف االعتبار، بني عوامل أخرى،       
  .)٦٢٣("تضمنت مطالبة بالتعويض

وقـد جرى التسليم على نطـاق واسـع فـي         )٤(
ا تتسم مب )٦٢٥(ويف ممارسات الدول )٦٢٤(املؤلفات القانونيـة

به مسامهة الدولة املضرورة يف الضرر من أمهية لدى حتديد          
وبينما تنشأ مسألة مسامهة الدولة املضرورة      . ملناسبااجلرب  

يف الضرر، أكثر ما تنشأ، يف سياق التعويض، قد يكـون           
وعلى سبيـل . املبدأ مهماً أيضاً فـي أشكال اجلرب األخرى

 مشروع سفينـة   املثـال، إذا احتجزت دولة على حنو غري      
مملوكة لدولة أخرى وتعرضت السفينة أثنـاء احتجازهـا        
ألضرار ُتعزى إىل إمهال الربان، فإنه جيوز أال ُتطالَب الدولة 

  .املسؤولة بأكثر مـن إعـادة السفينـة حبالتها املتلفة

                                                        
)٦٢٣ ( LaGrand, Judgment )   ـ ١١٩انظـر احلاشـية   ،)اله أع

ولالطالع على أمهية التأخري     .١١٦، الفقرة   ٥٠٨، وص   ٥٧، الفقرة   ٤٨٧ص  
  .والتعليق عليها )ب(٤٥بالنسبة لضياع احلق يف التذرع باملسؤولية، انظر املادة 

 B. Graefrath, "Responsibilityنظر، على سبيل املثال،ا )٦٢٤(

and damages caused: relationship between responsibility and damages 
احلاشـية  ( املرجع املـذكور  ،B. Bollecker-Sternو)  أعاله٤٥٤احلاشية (

  .٣٠٠-٢٦٥، ص ) أعاله٤٥٤
 ٥٦١انظر احلاشية ( Delagoa Bay Railway قضية يف )٦٢٥(

 ضد الشركة   امجيع الظروف اليت ميكن إيراده    : "حظ احملكمون أن  ال) أعاله
من مسؤولية هذه األخرية    صاحبة االمتياز ولصاحل احلكومة الربتغالية ختفف       

انظـر   ("S.S. "Wimbledonويف قـضية  ". وتسوغ إجراء ختفيض يف اجلرب
ثريت مسألة ما إذا كان مثة إسهام يف الضرر    أ،  ٣١، ص   ) أعاله ٣٤احلاشية  

نة يف كييل لبعض الوقت، بعد رفض مرورهـا يف          ياملتكبد نتيجة رسو السف   
 العدل الدويل الدائمة ضمناً وسلمت حمكمة. قناة كييل قبل أن تغري مسارها

بأن سلوك الربان ميكن أن يكون قد أثر يف حتديد مبلغ التعويض املـدفوع،   
. رغم أهنا رأت أن الربان تصرف بـشكل معقـول يف تلـك الظـروف          

 ٤٣٢احلاشـية   ( املرجع املذكور    ،Grayولالطالع على أمثلة أخرى، انظر      
  .٢٣، ص )أعاله

وليس كل فعل أو إغفال يسهم يف الضرر املتكبد           )٥(
 ال تأخذ يف احلسبان إال ٣٩فاملادة . يكون مهماً هلذا الغرض

االً، األفعال أو اإلغفاالت اليت ميكن اعتبارها متعمدة أو إمه        
أي اليت تدل على نقص يف احلرص الواجب مـن جانـب            

ورغم أن فكرة   . )٦٢٦(ضحية اخلرق على ممتلكاته أو حقوقه     
الفعل أو اإلغفال اإلمهال غري مقيدة مثالً باشتراط أن يصل          

، فإن أمهية أي "جسيماً"أو " خطرياً"اإلمهال إىل درجة كونه 
ذا اإلمهال  هإمهال بالنسبة للجرب تتوقف على درجة إسهام        

وتـشري  . )٦٢٧(يف الضرر وعلى الظروف األخرى للقـضية      
إىل أن املادة تتناول العوامل اليت ميكنها أن        " تراعى"كلمة  

  .تؤثر يف شكل اجلرب أو ختفيض مقداره يف حالة مناسبة

غفال الذي يتم عمـداً أو إمهـاالً        والفعل أو اإل    )٦(
ة أو من رويسهم يف الضرر قد يأيت من جانب الدولة املضرو

ويقـصد  ". أي شخص أو كيان ُيلتمس لـه اجلرب      "جانب  
هبذه العبارة أال تشمل فحسب احلالة اليت تطالب فيها دولة          
نيابة عن أحد رعاياها يف جمال احلماية الدبلوماسية، بل أيضاً 

 تتذرع فيها إحدى الدول مبسؤولية دولـة        أي حالة أخرى  
. أخرى فيما يتعلق بسلوك يؤثر أساساً على طرف ثالـث         

 ميكن أن تنشأ حاالت خمتلفـة       ٤٨ و ٤٢ومبوجب املادتني   
والفكرة األساسية هي أن موقف     . يكون األمر فيها كذلك   

الدولة امللتمسة للجرب ينبغي أال يكون أكثر مؤاتاة، بقدر ما 
جلرب لصاحل طرف آخر، مما كـان ميكـن أن          يتعلق األمر با  

يكون عليه لو أن الشخص أو الكيان املطلوب لـه اجلـرب           
  .قَّدم مطالبة بصفة فردية

  لفصل الثالثا

  القواعد إلخالالت اخلطرية بالتزامات مبقتضىا
  القطعية للقانون الدويل العام

  التعليق

نوان الفصل الثالث مـن البـاب الثـاين هـو           ع  )١(
 اخلطرية بالتزامات مبقتضى القواعد القطعيـة       اإلخالالت"

                                                        
 من املادة الـسادسة     ١ستقي هذا املصطلح من الفقرة      ا )٦٢٦(

  .من اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية
ن املمكن تصور حاالت يعزى فيها الـضرر املعـين          م )٦٢٧(

". املـسؤولة " سلوك الدولة ىلبأكمله إىل سلوك الضحية وال يعزى مطلقاً إ     
 املـشار   وهذه احلاالت مشمولة يف الشرط العـام اخلاص بالسبب املباشر        

وحـول مـسائل    . ٣٩، وليست مشمولة يف املادة      ٣١إليـه فـي املادة    
  .٣١مـن التعليق علـى املادة ) ١١(ختفيف الضرر، انظر الفقـرة 
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صل ما يترتب على    فويبسط هذا ال  ". للقانون الدويل العام  
أنواع حمددة من اإلخالالت بالقانون الدويل من نتائج معينة 

أوالً، تترتب هذه النتائج    : ُتقرَّر باالستناد إىل معيارين اثنني    
ـ         انون على إخالالت بالتزامات مبقتضى قواعد قطعيـة للق

الدويل العام؛ ثانياً، تكون اإلخالالت املعنية خطرية يف ذاهتا         
ويتـضمن الفـصل الثالـث      . من حيث نطاقها أو طابعها    

، وتبني الثانية )٤٠املادة (مادتني، حتدد األوىل نطاق تطبيقه 
النتائج القانونية املترتبة على اإلخالالت املشـمولة بنطاق       

  ).٤١املادة (الفصل 

ت مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي االعتراف لقد شكل  )٢(
ون الدويل موضوع   نبتمييز نوعي بني خمتلف اإلخالالت بالقا     

وأبرزت هذه املسألةَ حمكمةُ العدل الدولية       )٦٢٨(نقاش رئيسي 
  :حيث قالت ركة برشلونة للجرشيف قضية 

نبغي التمييز بشكل أساسي بني التزامات دولة جتاه اجملتمع الدويل ككـل            ي
. لتزامات الناشئة جتاه دولة أخرى يف جمـال احلمايـة الدبلوماسـية            واال

ونظراً إىل أمهية   .  هي بطبيعتها التزامات هتم مجيع الدول      فااللتزامات األوىل 
احلقوق اليت تنطوي عليها ميكن اعتبار أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف            

  .)٦٢٩(محايتها؛ فهي التزامات جتاه الكافة

ي من خالل ذلك إىل مقارنة موقف دولة كانت احملكمة ترمو
يع الدول يف مجمضرورة يف سياق احلماية الدبلوماسية مبوقف 
ورغـم أن  . سياق اإلخالل بالتزام جتاه اجملتمع الدويل ككل      

هذا االلتزام مل يكن موضع حبث يف تلك القضية، فإن بيان           
احملكمة يدل داللة واضحة على أن بعض االلتزامات يف سياق 

ية الدول هي التزامات واجبة جتاه اجملتمـع الـدويل          مسؤول
ككل، وأن جلميع الدول مصلحة قانونية يف محايتها بسبب         

  ".أمهية احلقوق اليت تنطوي عليها"

ويف عدد من املناسبات الالحقة، اغتنمت احملكمة         )٣(
الفرصة لتؤكد مفهوم االلتزامات القائمة جتاه اجملتمع الدويل       

 قالت ،يمور الشـرقيةتففي قضية . رككل، وإن طبقته حبذ
 تقريـر   تأكيد الربتغال أن حلق الشـعوب يف     "احملكمة إن   

املصري، كما جتلى يف ميثاق األمم املتحدة ويف ممارسـتها،         

                                                        
 ,M. Spinediالطالع على ثبوت مرجعية كاملة، انظرل )٦٢٨(

"Crimes of State: bibliography", International Crimes of State, J. H. H. 

Weiler, A. Cassese and M. Spinedi, eds. (Berlin, De Gruyter, 1989), pp. 

339–353; and N. H. B. Jørgensen, The Responsibility of States for 

International Crimes (Oxford University Press, 2000) pp. 299–314.  
)٦٢٩ ( Barcelona Traction)  أعــاله٢٥انظــر احلاشــية (،  

 M. Ragazzi, The Concept of Internationalنظر أيضاًا. ٣٣، الفقرة ٣٢ص 

Obligations Erga Omnes (Oxford, Clarendon Press, 1997).  

 .)٦٣٠("هطابَع االلتزامات جتاه الكافة هو تأكيد ال غبار علي        
طبيق اتفاقيـة   تويف مرحلة االعتراضات التمهيدية يف قضية       

 أفادت احملكمة   ،ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    منع جرمي 
اإلبـادة  [سدة فـي اتفاقيـة    احلقوق وااللتزامات اجمل  "بأن  

وأسهم : )٦٣١("ةهي حقوق والتزامات جتاه الكاف    ] اجلماعية
هذا االستنتاج فـي ما خلصت إليـه احملكمـة مـن أن            
اختصاصها الزمين بشـأن الدعوى مل يكن مقصوراً علـى         

  .ليت أعقبت التزام األطراف باالتفاقيةالفترة ا

 وهناك تطور وثيق الصلة بذلك وهو االعتـراف         )٤(
 ٦٤ و٥٣مبفهوم القواعد القطعية للقانون الدويل يف املادتني 

فهاتان املادتان تعترفان بوجود . ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام 
قواعد جوهرية متسمة بطابع أساسـي حبيـث ال جيـوز           

  .)٦٣٢( مبقتضى معاهدةاالنتقاص منها حىت

ومنذ البداية اعُترف بأن هلذه التطورات آثاراً يف          )٥(
لثانوية ملسؤولية الدول ينبغي إيرادها بشكل مـن        االقواعد  

واعُتقد بادئ األمر أن ذلـك ممكـن        . األشكال يف املواد  
تتميز عن سائر " اجلرائم الدولية للدولة"باإلشارة إىل فئة من 
. )٦٣٣(")اجلنح الدولية("شروعة دولياً حاالت األفعال غري امل

الدول  إال أنه مل توضع عواقب قانونية تترتب على إخالل        
فعلى سبيل املثال، ال يعترف القانون . هبذه القواعد األساسية

الدويل مبنح تعويضات عقابية حىت يف سـياق اإلخـالالت         
ووفقاً للمادة . اخلطرية بالتزامات ناشئة مبقتضى قواعد قطعية

. )٦٣٤(فإن املقصود بالتعويضات هو جرب الضرر أساساً، ٣٤
احملكمة العسكرية   وعلى العموم، تظل احلالة كما وصفتها     

اجلرائم حبق القانون الدويل " بقوهلا إن ١٩٤٦الدولية يف عام 
هي جرائم يرتكبها بشر ال كيانات جمردة، وال سـبيل إىل           

لـذين  إنفاذ أحكام القانون الدويل إال مبعاقبـة األفـراد ا         
  .)٦٣٥("ميرتكبون مثل هذه اجلرائ

                                                        
  . أعاله٥٤نظر احلاشية ا )٦٣٠(
)٦٣١( Application of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections 
  .٣١، الفقرة ٦١٦، ص ) أعاله٥٤انظر احلاشية (

  . والتعليق عليها٢٦نظر املادة ا )٦٣٢(
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٧٦ولية  حنظر  ا )٦٣٣(

) ٥(انظر أيضاً الفقرة    ). ٣٤ (-) ٦(، وال سيما الفقرات     ١٢٢-٩٥ص  
  .١٢من التعليق على املادة 

  .٣٦املادة  تعليق علىلمن ا) ٤(نظر الفقرة ا )٦٣٤(
)٦٣٥( International Military Tribunal (Nuremberg), 

judgement of 1 October 1946, reprinted in AJIL)   ٣٢١انظر احلاشـية 
  .٢٢١، ص )أعاله
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 مومتاشياً مع هذا النهج فإنه على الرغم من قيـا           )٦(
حمكميت نورمربغ وطوكيو العسكريتني مبحاكمة وإدانة أفراد 
مـن املسؤولني احلكوميني عـن األعمال اإلجرامية الـيت        
ارتكبوها بصفتهم الرمسيـة فإن الصكني املنشئني هلـاتني        

. )٦٣٦("اجملرمني"مال أملانيا وال اليابان معاملة احملكمتني مل يعا
د، اتبع جملس األمن هوفيما خيص املمارسة الدولية احلديثة الع

هنجاً مماثالً يف إنشاء احملكمـتني اخلاصـتني بيوغوسـالفيا          
. )٦٣٧(فكلتا احملكمتني ُتعىن مبقاضاة األفراد فقـط      . ورواندا

 ليوغوسالفيا فقد ذكرت دائرة االستئناف يف احملكمة الدولية
ملدعي االسابقة، يف قرارها املتعلق بأمر إبراز وثائق يف قضية         

من الواضح مبقتضى القـانون     " أن   ،كيتشسالعام ضد بال  
الدويل الراهن أن الدول، من حيث هي دول، ال ميكن أن           
ُترتل هبا عقوبات جنائية مماثلة للعقوبات املنصوص عليها يف     

وعلى غرار ذلك، ينـشئ     . )٦٣٨("النظم اجلنائيـة الوطنية  
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اختـصاصاً        

ائم خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الـدويل        رأشد اجل "يشمل  
األشخاص "، ولكنـه يقصر هـذا االختصاص على "بأسره

ال "وتنص املادة نفسها على أنه )). ١(٢٥املادة " (الطبيعيني
ألساسي يتعلق باملـسؤولية    يؤثر أي حكم هذا يف النظام ا      

اجلنائيـة الفردية يف مسؤولية الـدول مبوجـب القـانون         
  .)٦٣٩()٤ الفقرة" (الدويل

وعلى هذا األساس، ال تعترف هذه املواد بوجود          )٧(
. الدول ألغراض الباب األول" جنح"و" جرائم"أي فرق بني 

ومن جهة أخرى، جيب أن تعكس املواد وجود عواقب معينة 
مفهومني أساسيني مها القواعد القطعية للقانون      مترتبة على   

                                                        
 ينص  ١٩٤٥ذا على الرغم من أن ميثاق لندن لعام         ه )٦٣٦(

 Charter of theانظر ". إجرامية"بأهنا " مجاعة أو منظمة"حتديداً على إدانة 

International Military Tribunal, Agreement for the Prosecution and 

Punishment of Major War Criminals of the European Axis, annex, 

United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 279, arts. 9 and 10.  
ساسي  من النظام األ   ٦ و ١نظر، على التوايل، املادتني     ا )٦٣٧(

 من النظام األساسي    ٧ و ١املادتني  للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة و    
  ). أعاله٢٥٧احلاشية (للمحكمة الدولية لرواندا 

)٦٣٨( Prosecutor v. Blaskić, International Tribunal for the 

Former Yugoslavia, case IT-95–14–AR 108 bis, ILR, vol. 110, p. 688, 

at p. 698, para. 25 (1997) . قارنApplication of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary 

Objections,)   اليت مل يعترب فيها أي مـن الطـرفني أن           ) أعاله ٥٤احلاشية
  .١٢من التعليق على املادة ) ٦(انظر أيضاً الفقرة . للدعوى طابعاً جنائياً

ا يفـسَّر   ليس يف هذا الباب م    : "١٠نظر أيضاً املادة    ا )٦٣٩(
القانون الدويل القائمة    واعدقعلى أنه يقيد أو ميس بأي شكل من األشكال          

  ".أو املتطورة املتعلقة بأغراض أخرى غري هذا النظام األساسي

ككل يف ميدان   الدويل العام وااللتزامات جتاه اجملتمع الدويل     
ويوجد بني مفهومي القواعـد القطعيـة       . مسؤولية الدول 

للقانون الدويل العام وااللتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل،        
على أقل تقدير، تداخل جوهري، سـواء أكـان هـذان           

واألمثلة اليت  . ومان جانبني لفكرة أساسية واحدة أم ال      املفه
ساقتها احملكمة الدولية على التزامات جتاه اجملتمع الـدويل         

يتعلق مجيعها بالتزامات ناشئـة، حسب فكرة       )٦٤٠(ككل
. مقبولة عموماً، مبوجب قواعد قطعية للقانون الدويل العام       

ة يف تعليقها كما أن أمثلة القواعد القطعية اليت ساقتها اللجن
 )٦٤١(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣ادة  على ما أصبح امل   

بيـد أن   . اجملتمع الدويل ككل   تنطوي على التزامات جتاه   
فلئن كانـت القواعـد     . هناك على األقل فارقاً يف التركيز     

القطعية للقانون الدويل العام تركز على النطاق واألولويـة         
 مـن االلتزامـات     اللذين ينبغي إسباغهما على عدد معني     

األساسية، فإن تركيز االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل        
ينصب بصفة رئيسية على ما جلميع الدول مـن مـصلحة           
قانونية يف االمتثال، وهو يف حالة هـذه املـواد احلـق يف             

. االحتجاج مبسؤولية أي دولة أخرى أخلت بـالتزام دويل        
 املناسب التعـبري    ومتشياً مع هذا االختالف يف التركيز، من      

أوالً، إن  . عن عواقب املفهـومني بطـريقتني متميـزتني       
اإلخالالت اخلطرية بالتزامات ناشئة مبقتضى قواعد قطعيـة      
  للقانون الدويل العام ميكن أن تـستتبع عواقـب إضـافية          

.  للدولة املسؤولة وحدها، بل جلميع الدول األخرى أيضاًال
ملسؤولية عن اإلخـالل    ثانياً، حيق جلميع الدول أن حتتج با      

                                                        
فقاً حملكمة العدل الدولية، فإن االلتزامات جتاه الكافة        و )٦٤٠(

بـادة  ن الدويل املعاصر من جترمي أعمال العدوان واإل       وتنشأ، مثالً، يف القان   "
اجلماعية، كما تنشأ من املبادئ والقواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية،        

 Barcelona Traction ":مبا يف ذلك محايته من الـرق والتمييز العنـصري 
 East Timorانظر أيضاً . ٣٤، الفقرة ٣٢، ص ) أعاله٢٥انظـر احلاشية (
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsو)  أعاله٥٤شية ااحل(
  Application of the Convention on thePrevention and و)املرجع نفـسه (

Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections  
  .)املرجع نفسه(

ادة ملاقت اللجنة األمثلة التالية على معاهدات تنتهك ا     س )٦٤١(
للقانون الدويل العام، أو مع     بسبب تعارضها مع قاعدة من القواعد القطعية        

 معاهدة تتوخى استخدام القوة بصورة غـري مـشروعة      )أ(: "قاعدة ملزمة 
 معاهدة تتوخى أداء أي عمل إجرامي آخـر  )ب(تتناىف مع مبادئ امليثاق؛  
 معاهدة تتوخى ارتكاب أعمال مثـل جتارة       )ج(مبوجب القانون الدويل؛    

أو تتغاضى عنـها، وهـي أعمـال        الرقيق أو القرصنة أو اإلبادة اجلماعية       
وسيقت املعاهـدات الـيت     ... مطلوب من كل دولة التعاون على إلغائها        

تنتهك حقوق اإلنسان أو املساواة بني الدول أو مبدأ تقرير املصري كأمثلـة       
  .٢٤٨ اجمللد الثاين، ص ،١٩٦٦ولية ح، "أخرى ممكنة
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فأما الطرح األول فُيعىن . بالتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل
  .٤٨ل، وأما الطـرح الثاين فتتناوله املادة صبه هذا الف

  نطباق هذا الفصلا  - ٤٠ملادة ا

يسري هذا الفصل على املسؤولية الدوليـة         - ١  
ـ           ب املترتبة على إخالل خطري من جانب دولة بالتزام ناشئ مبوج

  .قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدويل العام

كـان   يكون اإلخالل هبذا االلتزام خطرياً إذا       - ٢  
ينطوي على ختلف جسيم أو منهجي من جانب الدولة املسؤولة عن 

  .أداء االلتزام

  لتعليقا

 هي حتديد نطاق اإلخـالالت  ٤٠الغاية من املادة      )١(
ة معيـارين لتمييـز     وتضع املاد . املشمولة بالفصل الثالث  

اإلخالالت اخلطرية بالتزامات مبقتضى القواعد القطعيـة       "
. عن األنواع األخرى من اإلخالالت     "للقانون الدويل العام  

فأما املعيار األول فيتصل بطابع االلتزام املخل به الذي جيب      
أن يكون ناشئاً مبوجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون         

عيار الثاين فيصف شدة اإلخالل الذي      وأما امل . الدويل العام 
وال يسري الفصل الثالث    . جيب أن يكون خطرياً يف طبيعته     

  .إال على انتهاكات القانون الدويل املستوفية لكال املعيارين
. ويتصل املعيار األول بطابع االلتزام املخـل بـه          )٢(

فسريان هذا الفصل مرهون باإلخالل بالتزام ناشئ مبوجب        
وهـذه  . قواعد القطعية للقانون الدويل العـام     قاعدة من ال  

لعـام    من اتفاقية فيينـا    ٥٣القاعدة القطعية، وفقاً للمادة     
  ، هي أي قاعدة ١٩٦٩

قبولة ومعترف هبا من جمتمع الدول الدويل ككل بوصفها قاعدة ال           م
ُيسمح باالنتقاص منها وال ميكن تغيريها إال بقاعدة الحقة من قواعد        

  .عام يكون هلا نفس الطابعالقانون الدويل ال

مفهوم القواعد القطعية للقانون الدويل العام مفهوم معترف و
ارسة الدولية، ويف أحكام احملاكم الدولية والوطنية، مبه يف امل

  .)٦٤٢(ويف فقه القانون
وليس من املناسب إيراد أمثلة على القواعد القطعية   )٣(

 يكن مناسباً    نفسها، مثلما مل   ٤٠املشار إليها يف نص املادة      
. ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينا لعام ٥٣إيرادها فـي نص املادة 

                                                        
 على مناقشات أخرى بـشـأن شــروط        عالطالل )٦٤٢(

، الفقرة  ٢٦قواعد بأهنا قطعية، انظر التعليق على املادة        وصف قاعدة من ال   
، اليت تتضمن جمموعة خمتارة من اإلحاالت إىل الـسوابق القـضائية            )٥(

  .واملؤلفات القانونية

 ناشئة عن قواعـد  ٤٠فـي املادة  وااللتزامات املشار إليها 
السلوك األساسية اليت حتظر التصرفات الـيت بـات غـري           
مسموح هبا، ملا متثله من خطر على بقاء الدول وشـعوهبا           

  .وعلى أبسط القيـم اإلنسانية األساسية

ومن املتفق عليه عموماً اعتبار حظر العدوان، من          )٤(
د هذا الرأي،   يومما يؤ . بني أوجه احلظر هذه، قاعدةً قطعيةً     

 والبيانات ،)٦٤٣(٥٣مثالً، تعليق اللجنة على ما أصبح املادة 
غري املطعون فيها اليت أدلت هبا احلكومات أثنـاء مـؤمتر           

ألنشطة ا قضية  واملذكرات املقدمة من الطرفني يف،)٦٤٤(فيينا
وموقـف   العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها     

د أيضاً على ما يبدو     جويو. )٦٤٥(احملكمة نفسها يف القضية   
اتفاق واسع النطاق مع األمثلة األخرى املذكورة يف تعليق         

، أي حظر الرق وجتـارة الرقيـق،        ٥٣اللجنة على املادة    
. الفصل العنصري واإلبادة اجلماعية، والتمييز العنصري، و    

فقد ُحظرت هذه املمارسات يف معاهدات واتفاقيات دولية        
ال تقبل استثناء، صدق عليها عدد كبري من الدول وبرز بني 
احلكومات يف مؤمتر فيينا اتفاق عام على الطابع القطعـي          

أما الطابع القطعي حلظر اإلبادة اجلماعية . ألوجه احلظر هذه
  .)٦٤٦(م الوطنية والدوليةفيؤيده عدد من قرارات احملاك

والظاهر أن الطابع القطعي لبعض القواعد األخرى   )٥(
إن مل ترد هذه القواعد حتديداً يف       وحيظى بقبول عام أيضاً،     
ويسري هذا  .  من اتفاقية فيينا   ٥٣تعليق اللجنة على املادة     

 من اتفاقيـة    ١على حظر التعذيب حبسب تعريفه يف املادة        
                                                        

  .٢٤٨-٢٤٧ اجمللد الثاين، ص ،١٩٦٦ولية ح )٦٤٣(
مات طابعاً قطعياً   و أثناء املؤمتر، أسبغ عدد من احلك      يف )٦٤٤(

  Official انظر: ة غري مشروعة  ـوة بصف ـالعلى حظر العدوان واستخدام     
Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

Session, Vienna, 26 March to 24 May 1968, summary records of the 

plenary meeting and of the meetings of the Committee of the Whole 

(United Nations publication, Sales No.E.68.V.7), 52nd meeting, paras. 

3, 31 and 43; 53rd meeting, paras. 4, 9, 15, 16, 35, 48, 59 and 69; 54th 

meeting, paras. 9, 41, 46 and 55; 55th meeting, paras. 31 and 42; and 

56th meeting , paras. 6, 20, 29 and 51.  
)٦٤٥ ( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua )نظر ا؛  ١٩٠، الفقرة   ١٠١-١٠٠، ص   ) أعاله ٣٦نظر احلاشية   ا
  .١٥٣أيضاً الرأي املستقل للقاضي ورئيس احملكمة ناجندرا سينغ، ص 

 Applicationنظر، مثالً، حمكمة العدل الدولية يف قضيةا )٦٤٦(

of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, Provisional Measures (footnote 412 above), pp. 439–440; 

Counter-Claims (footnote 413 above)وانظر حمكمة القدس احملليـة يف  ؛ 
 ,Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eichmannقضية 

ILR, vol. 36, p. 5 (1961).  
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ن ضروب املعاملـة أو العقوبـة       مناهضة التعذيب وغريه م   
وأكدت الطابع القطعي   . القاسية أو الالإنسـانية أو املهينة    

هلذا احلظـر قراراٌت صـادرة عـن هيئــات دوليـة            
وعلى ضوء وصف حمكمة العـدل الدوليـة        . )٦٤٧(ووطنية

للقواعد األساسية للقانون اإلنـساين الـدويل املنطبـق يف          
يف " قابلـة لالنتـهاك   غري  "املنازعات املسلحة بأهنا قواعد     

طبيعتها، فإن وصف هذه القواعد بأهنا قطعية لـه ما يربره          
 بالذكر االلتزام باحترام حق تقرير روأخرياً، جيد. )٦٤٨(أيضاً
أن  يمور الـشرقية  تفقد الحظت احملكمة يف قضية      . املصري

مبدأ أساسي من مبـادئ القـانون       ... مبدأ تقرير املصري    "
ى اجملتمع الدويل ككل التزامـاً      ، يرتب عل  "الدويل املعاصر 

  .)٦٤٩(بإجازة ممارسته واحترامه

 سيقت أعاله   وينبغي التشديد على أن األمثلة اليت       )٦(
 من اتفاقية ٦٤يضاف إىل ذلك أن املادة . أمثلة غري حصرية

 تتوخى إمكان ظهور قواعد جديدة مـن        ١٩٦٩فيينا لعام   
ملييت قبول القواعد القطعية للقانون الدويل العام من خالل ع

واعتراف جمتمع الدول الدويل ككل، على النحو املشار إليه        
ولذا، ال متس األمثلة املذكورة هنا بوجود أو        . ٥٣يف املادة   

نشوء قواعد للقانون الدويل تستويف معايري القواعد القطعية        
  .٥٣مبوجب املادة 

 من حيث العدد ٤٠وباإلضافة إىل ضيق نطاق املادة   )٧(
اً من القواعد اليت توصف بأهنا قطعية، فإن هذه         الصغري نسبي 

ل الاملادة تطبق قيداً آخر ألغراض الفصل هو أن يكون اإلخ         
 ٢يف الفقرة   " اخلطري"وورد تعريف اإلخالل    ". خطرياً"نفسه  

ختلف جسيم أو منهجي من جانب      "بأنه إخالل ينطوي على     
ـ   . املعين" الدولة املسؤولة عن أداء االلتزام     ة وُيقـصد بكلم

أن اإلخالل جيب أن يكون على درجة معينة مـن          " خطري"
األمهية كيال يكون تافهاً وال يراد بذلك القول إن كل انتهاك  

ولكـن  . هلذه االلتزامات ليس خطرياً أو أنه معذور نوعاً ما        
                                                        

ـة االسـتئناف يف الواليـات املتحـدة،     ارن حمكم ق )٦٤٧(
 Siderman de Blake and Others v. Theئـرة القضائيـة التاسعة، يف االد

Republic of Argentina and Others, ILR, vol. 103, p. 455, at p. 471 

 Al Adsani v. Government of وحمكمة استئناف اململكة املتحدة يف؛(1992)

Kuwait and Others ILR, vol. 107, p. 536, at pp. 540–541 (1996)؛ 
 Pinochet (footnote 415وجملـس اللـوردات يف اململكـة املتحـدة يف   

above), at pp. 841 and 881 .  قارن أيضاً حمكمة االستئناف يف الواليـات
 ,Filartiga v. Pena-Irala, ILR, vol. 77املتحدة، الدائرة القضائية الثانية، يف 

p. 169, at pp. 177–179 (1980).  
)٦٤٨( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 

  .٧٩، الفقرة ٢٥٧، ص ) أعاله٥٤انظر احلاشية (
)٦٤٩( East Timor) بادئ القانون مانظر إعالن ). املرجع نفسه

الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثـاق األمـم            
  .بدأ اخلامسمل، املرفق، ا)٢٥-د (٢٦٢٥اجلمعية العامة املتحدة، قرار 

ميكن تصور حاالت أقل خطورة نسبياً من حاالت اإلخالل         
ـ         صل يف  بالقواعد القطعية، ولذا وجب حصر نطاق هذا الف

وتؤيد ممارسـة   . حاالت اإلخالل األكثر خطورة أو منهجية     
فعلى سبيل املثال، كثرياً . الدول هذا التحديد يف بعض جوانبه

ما تشدد الدول، عند الرد على اإلخالالت بالقانون الدويل،         
كمـا أن   . على طابعها املنـهجي أو اجلـسيم أو الفظيـع         

ان حقوق اإلنسان اإلجراءات الدولية لتقدمي الشكاوى يف ميد
مثالً ترتب على اإلخالالت املنهجية نتائج خمتلفـة، كعـدم          

  .)٦٥٠(انطباق قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية

ولكي ُيعترب االنتهاك منهجياً جيب أن يكون قد ُنفذ         )٨(
" جسيم"ويف املقابل، يشري مصطلح . بطريقة منظمة ومدروسة

يعرب عن انتـهاكات    إىل شدة االنتهاك أو شدة آثاره؛ وهو        
صارخة، ترقى إىل االعتداء املباشر والصريح على قيم حتميها         

 ال ينفي هذان املصطلحان أحـدمها       لوبطبيعة احلا . القاعدة
اآلخر؛ فاإلخالالت اخلطرية عادة ما تكون منهجية وجسيمة        

والعوامل اليت ميكن أن تقرر خطورة االنتهاك       . يف آن واحد  
؛ ونطاق كل انتهاك من االنتهاكات تشمل نية انتهاك القاعدة

وجيب أن يظـل    . وعددها، وخطورة نتائجها على الضحايا    
ماثالً يف األذهان أيضاً أن بعض القواعد القطعية املعنية، وال          
سيما حظر العدوان واإلبادة اجلماعية، تقتـضي بطبيعتـها         

  .)٦٥١(انتهاكاً متعمداً على نطاق واسع

 لتحديد مـا إذا مت       أي إجراء  ٤٠وال تضع املادة      )٩(
فاملواد ال يـراد هبـا وضـع        . ارتكاب إخالل خطري أم ال    

احلاالت الفردية، سـواء     إجراءات مؤسسية جديدة تتناول   
أنشأت مبقتضى الفصل الثالث من الباب الثاين أم مبقتضى         

                                                        
انظـر   (Ireland v. the United Kingdomنظر قـضية  ا )٦٥٠(

ثالً اإلجراء املنشأ مبوجب قرار     م قارن   ؛١٥٩، الفقرة   ) أعاله ٢٣٦احلاشية  
، الذي يـشترط وجـود   )٤٨-د (١٥٠٣االقتصادي واالجتماعي    جمللسا
   ".سيمة حلقوق اإلنسانمنط ثابت ومشهود من االنتهاكات اجل"

يف دورهتا الثانية والعـشرين األمثلـة        قترحت اللجنة ا )٦٥١(
  ":جنايات دولية"التالية على قضايا تسمى 

إخالل خطري بالتزام دويل ذي أمهيـة أساسـية           )أ"(  
  لصون السلم واألمن الدوليني، مثل االلتزام الذي حيظر العدوان؛

أساسـية  إخالل خطري بالتزام دويل ذي أمهيـة          )ب"(  
ري، مثل االلتزام الـذي حيظـر   صحلماية حق الشعوب يف تقرير امل   

  فرض هيمنة استعمارية أو إبقاءها عنوة؛
إخالل خطري على نطاق واسع بـالتزام دويل ذي       )ج"(  

أمهية أساسية حلماية اإلنسان، مثل االلتزامات اليت حتظـر الـرق           
  واإلبادة اجلماعية والفصل العنصري؛

 بالتزام دويل ذي أمهية أساســية       إخالل خطري   )د"(  
ة البيئة البشـرية وحفظهـا، مثل االلتزامات الـيت حتظـر          يحلما

  ".التلويث الشديد للغالف اجلوي أو البحار
  .٩٦-٩٥، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٧٦ولية ح



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

 

148 

كما يرجح أن تتصدى لإلخالالت اخلطرية      . أحكام أخرى 
ية املختصة، ومنها   اليت يتناوهلا هذا الفصل املنظماُت الدول     

ويف حالة العدوان، يوكـل     . جملس األمن واجلمعية العامة   
  .ميثاق األمم املتحدة إىل جملس األمن دوراً حمدداً

  نتائج معينة مترتبة على إخالل خطري بالتزام  - ٤١ملادة ا
   مبوجب هذا الفصل

تتعاون الدول يف سبيل وضع حد، بالوسائل         - ١  
  .٤٠باملعىن املقصود يف املادة املشروعة، ألي إخالل خطري 

ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عـن           - ٢  
، وال تقدم أي عـون أو  ٤٠ املادة يفإخالل خطري باملعىن املقصود  

  .مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع

ال ختل هذه املادة بالنتائج األخرى املشار إليها   - ٣  
ى إخالل ينطبق يف هذا الباب وال مبا قد يترتب من نتائج أخرى عل 

  .عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل

  لتعليقا

ترتبـة علـى     النتـائج املعينـة امل     ٤١تبني املادة     )١(
اإلخالالت اليت هي من نوع وجسامة اإلخالالت املـشار         

. وتتألف هذه املادة من ثالث فقـرات      . ٤٠إليها يف املادة    
خلاصة للدول  وحتدد الفقرتان األوليان االلتزامات القانونية ا     

باملعىن املقـصود يف    " إخالالت خطرية "اليت تواجه ارتكاب    
  .، وتتخذ الفقرة الثالثة شكل شرط وقاية٤٠املادة 

، يقع على عـاتق     ٤١من املادة    ١الفقرة  بوعمالً    )٢(
الدول واجب إجيايب بالتعاون يف سبيل وضع حد لإلخالالت         

 إىل تنـوع    ونظـراً . ٤٠اخلطرية باملعىن املقصود يف املـادة       
الظروف اليت قد تكون قائمة، مل حتدد الفقـرة بالتفـصيل           

وميكن تنظيم هذا . نالشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا التعاو
. التعاون يف إطار منظمة دولية خمتصة، وال سيما األمم املتحدة

  . تتوخى أيضاً إمكانية التعاون غري املؤسسي١إال أن الفقرة 
 التدابري اليت ينبغـي أن      ١ كذلك ال ُتحدد الفقرة     )٣(

تتخذها الدول يف سبيل وضع حد لإلخالالت اخلطرية باملعىن 
وجيب أن يتم هذا التعاون عن طريق       . ٤٠ املقصود يف املادة  

الوسائل املشروعة اليت يتوقف اختيارها على ظروف كـل         
إال أن النص واضح يف أن التزام التعاون ينطبق على          . حالة

. دياً أم مل تتأثر بـاإلخالل اخلطـري       الدول سواء تأثرت فر   
واملطلوب من مجيع الدول يف وجه اإلخالالت اخلطرية هو         

. بذل جهد مشترك ومنسق إلبطال آثار هذه اإلخـالالت        
ورمبا جاز التساؤل عما إذا كان القانون الدويل العام ميلي          
يف الوقت احلاضر واجباً إجيابياً بالتعاون، وقد تعكس الفقرة 

ولكـن  . لصدد التطور التدرجيي للقانون الدويل     يف هذا ا   ١
هذا التعاون جيري فعالً، وخاصة يف إطار املنظمات الدولية، 

رداً على أجسم اإلخالالت بالقانون الدويل، وهو يف كثري         
. من األحيان السبيل الوحيد ملعاجلة احلالة معاجلـة فعالـة         

اس  تعزيز آليات التعاون القائمة، على أس   ١وتلتمس الفقرة   
أن مجيع الدول مطالبة بتقدمي الرد املناسب على اإلخالالت         

  .٤٠اخلطرية املشار إليها يف املادة 
، يقع على الدول    ٤١من املادة    ٢الفقرة  بوعمالً    )٤(

واجب امتناع يشمل التزامني اثنني، أوهلما عدم االعتراف        
بشرعية األوضاع النامجة عن اإلخالالت اخلطـرية بـاملعىن      

، وثانيهما عـدم تقـدمي العـون أو         ٤٠ املادة   املقصود يف 
  .املساعدة يف سبيل احلفاظ على تلك األوضاع

اللتزامني هو التزام اجملتمع الـدويل      اوأول هذين     )٥(
ككل بعدم االعتراف بشرعية األوضاع النامجة مباشرةً عن        

ويسري . )٦٥٢(٤٠إخالالت خطرية باملعىن املقصود يف املادة 
النامجة عـن هـذه اإلخـالالت       " اعاألوض"االلتزام على   

كمحاولة فرض السيادة على إقليم عن طريق إنكار حـق          
وال يـشري هـذا االلتـزام إىل        . ريالشعوب يف تقرير املص   

االعتراف الرمسي هبذه األوضاع فحسب، وإمنا حيظر أيضاً        
  .األعمال اليت تنطوي على اعتراف ضمين هبا

مة العـدل   وتوفر املمارسة الدولية وقرارات حمك      )٦(
الدولية سنداً لوجود التزام بعـدم االعتـراف رداً علـى           

مبوجـب قواعـد     اإلخالالت اخلطرية بااللتزامات الناشئة   
وُعرب عن املبدأ القاضي بأن احتياز األرض باستخدام . قطعية

القوة ليس مشروعاً وجيب االمتناع عن االعتراف به تعبرياً         
، ١٩٣٢- ١٩٣١واضحاً خالل أزمة منشورياً يف الفتـرة        

حني أعلن وزير اخلارجية آنذاك، هنـري ستيمـسن، أن          
 وإىل جانبها الغالبية العظمى     - الواليات املتحدة األمريكية    

  :  لن- من أعضاء عصبة األمم 
تعترف بأي ... تقر شرعية أي حالة مفروضة حبكم األمر الواقع ولن 

كن أن  معاهدة أو اتفاق معقود بني هذه احلكومات، أو وكالئها، مي         
سيادة مجهورية الـصني أو اسـتقالهلا أو سـالمتها    ... ينتقص من  
 بأي حالة أو معاهدة أو اتفاق فتعتر] ولن... [اإلدارية؛  واإلقليمية

 ٢٧ينشأ بوسائل تتناىف مع أحكام والتزامات ميثاق باريس املؤرخ          
  .)٦٥٣(١٩٢٨أغسطس /آب

                                                        
سالح قـانوين أساسـي يف      "صف هذا االلتزام بأنه     ُو ) ٦٥٢(

  ":عـد األساسـية للقـانون الـدويل       مكافحة اإلخالالت اجلسيمة بالقوا   
(C. Tomuschat, "International crimes by States: an endangered species?", 

International Law: Theory and Practice - Essays in Honour of Eric Suy, 

K. Wellens, ed. (The Hague, Martinus Nijhoff, 1998), p. 253, at p. 259.  
يابانية، لاخلارجية إىل احلكومتني الصينية وا  ذكرة وزير   م )٦٥٣(

 Hackworth, Digest of International Law, (Washington, D. C., Unitedيف 

States Government Printing Office, 1940), vol. I, p. 334وأُقرت هـذه  ؛ 
 League of،١٩٣٢مـارس  / آذار١١املذكـرة بقرارات اجلمعية املؤرخة 
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علقـة  يؤكد هذا املبدأَ إعالنُ مبادئ القانون الـدويل املت        و
بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثـاق األمـم          

 جواز اعتـراف    ماملتحدة إذ ينص نصاً ال لبس فيه على عد        
الدول بشرعية أي احتياز ألراض نـاتج عـن اسـتعمال           

ووفقاً ملا قضت به حمكمة العـدل الدوليـة يف     . )٦٥٤(القوة
ألنشطة العسكرية وشبه العـسكرية يف نيكـاراغوا        اقضية  
 فإن موافقة الدول باإلمجاع على هـذا اإلعـالن          ،وضدها

عـة  وميكن فهمه بأنه قبول منها بصالحية القاعدة أو جمم        "
  .)٦٥٥("القواعد املعلنة يف القرار

يشكل رد فعل جملس األمن على الغـزو العراقـي          و  )٧(
 مثاالً على ممارسة عـدم االعتـراف        ١٩٩٠للكويت يف عام    

فعقب إعـالن العـراق عـن       . باألعمال املخلة بقواعد قطعية   
مع الكويت، قرر جملس األمن يف قراره       " اندماج شامل وأبدي  "

 أن هذا الـضم     ١٩٩٠أغسطس  /آب ٩ املؤرخ) ١٩٩٠(٦٦٢
، وطلب  "ليست لـه أية صالحية قانونية ويعترب الغياً وباطالً       "

إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة عدم        
واالمتناع عن اختاذ أي إجراء أو اإلقـدام        االعتراف هبذا الضم    

على أية معامالت قد تفسَّر على أهنا اعتراف بالضم مباشـر أو            
ويف حقيقة األمر، مل تعترف أي دولة بشرعية الضم         . غري مباشر 

  .املزعوم الذي أزيلت آثاره فيما بعد
وفيما خيص إنكار الدول حلق الـشعوب يف تقريـر            )٨(

 اميبيـا نة العدل الدولية يف قـضية       املصري، كانت فتوى حمكم   
 وترد  .)٦٥٦(واضحة كذلك إذ دعت إىل عدم االعتراف باحلالة       

نفسها يف قرارات جملس األمن واجلمعية العامة بشأن         االلتزامات
. )٦٥٨(والبانتوستانات يف جنوب أفريقيا    )٦٥٧(احلالة يف روديسيا  
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 J. Dugard, Recognition and the United Nationsاالعتــراف، انظـر   

(Cambridge, Grotius, 1987), pp. 24–27.  
  .، املبدأ األول، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥رار اجلمعية العامة ق ) ٦٥٤(
)٦٥٥( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua ) ١٨٨، الفقرة ١٠٠، ص ) أعاله٣٦انظر احلاشية.  
 حيـث   ،) أعاله ١٧٦انظر احلاشية    (Namibiaضية  ق )٦٥٦(

إهناء االنتداب وإعالن عدم مشروعية وجـود جنـوب         "أت احملكمة أن    ر
ـ ج هبما أمام مجيع الـدول مبعـىن إب        أفريقيا يف ناميبيا ميكن االحتجا     ال ط

مشروعية وضع أُبقي عليه بشكل ينتهك القانون الدويل إبطـاالً مطلـق            
  ).١٢٦، الفقرة ٥٦ص " (احلجية إزاء الكافة

 ١٢املـؤرخ   ) ١٩٦٥ (٢١٦ارن قرار جملس األمن     ق )٦٥٧(
  .١٩٦٥نوفمرب /تشرين الثاين

 ألـف   ٣١/٦نظـر مثـالً قـرار اجلمعية العامـة      ا )٦٥٨(
 أقره جملـس األمن بقراره     ي، الذ ١٩٧٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦املؤرخ  
؛ وقراري اجلمعية   ١٩٧٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٦(٤٠٢
 زاي ٣٤/٩٣ و ١٩٧٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ نون املؤرخ    ٣٢/١٠٥

وتعرب هذه األمثلة عن املبدأ القاضي بوجوب االمتنـاع عـن           
تراف حبالة إذا جنمت هذه احلالة عن إخالل خطري بـاملعىن           االع

ماعي عن االعتراف جلويبدو أن االمتناع ا. ٤٠املقصود يف املادة 
شرط مسبق ألي رد متسق من مجاعـة الـدول علـى هـذه          
اإلخالالت وأنه يشكل الرد الضروري األدىن من الدول علـى          

  .٤٠اإلخالالت اخلطرية املشار إليها يف املادة 
، ال تعترف أيـة     ٤١ من املادة    ٢ومبوجب الفقرة     )٩(

ذا هويسري  . دولة بشرعية الوضع الناجم عن إخالل خطري      
فقـد  . االلتزام على الدول كافة، مبا فيها الدولة املسؤولة       

حدثت حاالت سعت فيها الدولة املـسؤولة إىل ترسـيخ          
ومن اجللي أن على . هي به" باعترافها"الوضع الذي أوجدته 

ة املسؤولة التزاماً بعدم االعتراف بالوضع غري املشروع الدول
وتسري اعتبارات مماثلـة    . الناجم عن اخلرق وبعدم إدامته    

فنظراً إىل أن اخلـرق، حبكـم       : حىت على الدولة املضرورة   
تعريفه، يعين اجملتمع الدويل ككل، فإن قيام الدولة املسؤولة         

اف ال ميكن أن حبمل الدولة املضرورة على التنازل أو االعتر
. ينفي مصلحة اجملتمع الدويل يف ضمان تسوية عادلة ومناسبة

 املتعلقـة بـالكف     ٣٠وهذه االستنتاجات تتفق مع املادة      
  .)٦٥٩(ويعززها الطابع القطعي للقواعد املعنية

إال أن عواقب االلتزام بعدم االعتراف ليست غري          )١٠(
مة بأن  ضت احملك قناميبيا،  بففي الفتوى اخلاصة    . مشروطة

عدم شرعية احلالة ميكن االحتجاج هبا إزاء الكافة وال جيوز          
 األعـضاء يف األمـم      ريأن تعترف بشرعيتها حىت الدول غ     
  :املتحدة، ولكنها استدركت قائلةً

ن عدم االعتراف بإدارة جنوب أفريقيا لإلقليم ال ينبغي أن يفـضي         إ
وجتدر . دويلإىل حرمان شعب ناميبيا من أي مزايا يتيحها التعاون ال         

اإلشارة بوجه خاص إىل أنه إذا كانت األعمال الرمسية اليت تؤديهـا            
نيابةً عن ناميبيا أو بشأهنا بعد إهناء االنتداب         حكومة جنوب أفريقيا  

هي أعمال غري مشروعة وباطلة، فإن هذا البطالن ال ميكن أن يشمل            
ثـار  أعماالً كتسجيل الوالدات والوفيات والزجيات، ألن جتاهل اآل       

  .)٦٦٠(املترتبة على ذلك لن يكون إال على حساب سكان اإلقليم

إلنسان، مثالً، كـالً    اقد طبقت احملكمة األوروبية حلقوق      و
  .)٦٦١(من مبدأ عدم االعتراف وهذا االشتراط

                                                                                      
؛ انظر أيضاً البيانني اللـذين أدىل      ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  

 S/13549(فيندا وسيـسـكاي    " إنشاء"األمن رداً على    هبما رئيسا جملس    
  ).S/14794و

، ٢٠من التعليق علـى املـادة       ) ٧(نظر أيضاً الفقرة    ا )٦٥٩(
  .٤٥من التعليق على املادة ) ٤(والفقرة 

، ٥٦، ص ) أعاله١٧٦انظر احلاشية  ( Namibiaضيةق )٦٦٠(
  .١٢٥الفقرة 

)٦٦١ ( Loizidou, Merits)  ؛ ٢٢١٦، ص ) أعاله١٦٠انظر احلاشية
  .٩٨-٨٩، الفقرات ) أعاله٢٤٧ ةانظر احلاشي (Cyprus v. Turkeyو
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 فيحظر على   ٢أما االلتزام الثاين الوارد يف الفقرة         )١١(
لوضع الدول تقدمي العون أو املساعدة يف سبيل احلفاظ على ا

وهذا . ٤٠الناجم عن إخالل خطري باملعىن املقصود يف املادة 
 اليت ١٦إليه أحكام املادة  االلتزام يذهب إىل أبعد مما ذهبت

تتناول تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكـاب فعـل غـري            
الذي " ما بعد الواقعة  "فهو يتناول السلوك    . مشروع دولياً 

 احلفاظ على وضـع     يراد به مساعدة الدولة املسؤولة على     
ميكن االحتجاج به إزاء مجيع الدول مبعىن أنـه ميكـن أن     "

تبطل إزاء الكافة شرعية وضع أبقي عليه بشكل ينتـهك          
وهو يتجاوز ارتكاب اإلخالل اخلطري . )٦٦٢("القانون الدويل

نفسه قاصداً مسألة احلفاظ على وضع ناجم عـن ذلـك           
. راً أم ال  اإلخالل وينطبق سواء أكان اإلخالل نفسه مستم      

فإنه جيب قـراءة    " العون أو املساعدة  "وفيما خيص عنصري    
وجدير بالذكر أن مفهوم . ١٦ باالقتران مع املادة ٤١املادة 

تعلـم  " يفترض أن الدول     ١٦العون أو املساعدة يف املادة      
وال حاجة إىل ". بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً

 ألنه ال يعقل    ٤١ن املادة    م ٢إدراج هذا الشرط يف الفقرة      
  .أن جتهل دولة ارتكاب دولة أخرى إخالالً خطرياً

، يف بعض   ٢ر الوارد يف الفقرة     ظوميكن اعتبار احل    )١٢(
إال أن نطاق . جوانبه، امتداداً منطقياً لواجب عدم االعتراف

تطبيق هذا احلظر مستقل من حيث إن األعمال املعنيـة ال           
احلالة النامجة عن إخـالالت     تنطوي ضمناً على االعتراف ب    

وتؤكد هذا الوجـوَد    . ٤٠خطرية باملعىن املقصود يف املادة      
املستقل، مثالً، قراراُت جملس األمن اليت حتظر تقـدمي أي          
عون أو مساعدة يف سبيل اإلبقاء على نظام الفصل العنصري 
غري املشروع يف جنوب أفريقيا أو احلكـم االسـتعماري          

 حالة واجب عدم االعتراف، تعرب      وكما يف . )٦٦٣(الربتغايل
هذه القرارات فيما يبدو عن فكرة عامة تنطبق على مجيـع         

مجة عن إخالالت خطرية بـاملعىن املقـصود يف   ااحلاالت الن 
  .٤٠الفقرة 

 بالنتـائج   ٤١ال ختـل املـادة       ٣الفقرة  بوعمالً    )١٣(
األخرى املشار إليها يف الباب الثاين وال مبا قد يترتب مـن            

. ٤٠رى على إخالل خطري باملعىن املقصود يف املادة نتائج أخ
أن إخالالً  فهي أوالً توضح. والغاية من هذه الفقرة مزدوجة
 يستتبع النتائج القانونية    ٤٠خطرياً باملعىن املقصود يف املادة      

املقررة جلميع اإلخالالت يف الفصلني األول والثـاين مـن          
                                                        

، ٥٦، ص ) أعاله١٧٦انظر احلاشية  ( Namibiaضيةق )٦٦٢(
  .١٢٦الفقرة 

املؤرخ ) ١٩٦٥ (٢١٨نظر، مثالً، قرار جملس األمن      ا )٦٦٣(
 ٤١٨بشأن املستعمرات الربتغالية وقراريه     ١٩٦٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

ؤرخ امل) ١٩٨٥ (٥٦٩ و ١٩٧٧فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٤املؤرخ  ) ١٩٧٧(
  . بشأن جنوب أفريقيا١٩٨٥يوليه / متوز٢٦

طـري بـاملعىن    ونتيجة لذلك، يرتب إخالل خ    . الباب الثاين 
 على الدولة املسؤولة التزاماً بوقـف       ٤٠املقصود يف املادة    

العمل غري املشروع ومواصلة األداء والقيام، عند االقتضاء،        
كمـا يـستتبع    . بتقدمي ضمانات وتأكيدات بعدم التكرار    

اإلخالل واجب اجلرب وفقاً للقواعد املبينة يف الفصل الثـاين   
ن نطاق هذه االلتزامات    وما من شك يف أ    . من هذا الباب  

سيتأثر خبطورة اإلخالل املعين، إال أن الصيغة احلالية للمواد         
  .ذات الصلة تراعي ذلك

 ما قد يترتب على إخـالل       ٣ثانياً، تراعي الفقرة      )١٤(
. خطري من نتائج أخرى منصوص عليها يف القانون الدويل        

وميكن أن يتسىن ذلك عن طريق القواعد األولية، كمـا يف           
 أن يعترف القانون ٣ولذا، جتيز الفقرة . ة حظر العدوانحال

تكـاب  رالدويل بنتائج قانونيـة إضافيـة تترتب علـى ا       
وإذا كان  . ٤٠إخـالل خطري باملعىن املقصود فـي املادة       

الفصل الثالث ال يشري صراحة إىل هـذه النتائج اإلضافيـة 
صر وال فهذا ال ميس باالعتراف هبا فـي القانون الدويل املعا

 تعكـس  ٣يضاف إىل ذلك أن الفقـرة    . مبواصلة تطويرها 
اعتقاداً راسخاً بأن النظام القانوين لإلخالالت اخلطـرية ال         

 إذ حتـدد    ٤١واملـادة  . يزال هـو نفسـه قيـد التطور    
بعـض النتـائج القانونيـة األساسية املترتبــة علـى        

 ال  ٤٠اإلخالالت اخلطرية باملعىن املقصـود فـي املـادة       
يراد هبـا احليلولـة دون وضـع نظـام أكثـر تطـوراً          

  .للنتائج النامجة عن هذه اإلخالالت

  لباب الثالثا

  لدولية للدولةاعمال املسؤولية إ

يتناول الباب الثالث إعمال مسؤولية الدولة، أي         
الوفاء بالتزامي الكف واجلرب اللذين يقعان علـى الدولـة          

كم ارتكاهبـا فعـالً غـري    املسؤولة مبوجب الباب الثاين حب   
وعلى الرغم من أن مسؤولية الدول تنـشأ        . مشروع دولياً 

جاج هبا من تمبوجب القانون الدويل بصورة مستقلة عن االح
جانب دولة أخرى، فمن الضروري مع ذلك حتديد ما ميكن 

 اللتزام دويل، واإلجراء    أن تفعله دول أخرى واجهت خرقاً     
يذ التزامي الكف واجلرب من الذي ميكن أن تتخذه لضمان تنف

 وهذا األمر، الذي يشار إليه أحياناً     . جانب الدولة املسؤولة  
ويتألف . بإعمال مسؤولية الدولة، هو موضوع الباب الثالث

الباب الثالث من فصلني يتناول األول االحتجاج مبسؤولية        
دولة من جانب دول أخرى ومسائل معينة مرتبطة بذلك،         

ضـادة اليت تتخذ حلمل الدولة املـسؤولة      والثاين التدابري امل  
  .على وقف التصرف املعين وتقدمي اجلرب
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  لفصل األولا
  االحتجاج مبسؤولية الدولة

  قالتعلي
حيدد الباب األول من املواد الفعل غـري املـشروع         )١(

دولياً الذي ترتكبه دولة ما حتديداً عاماً من حيث خرق أي           
باب الثاين عواقب الفعـل     وحيدد ال . التزام دويل لتلك الدولة   

غري املشروع دولياً يف جمال املسؤولية كالتزامات على الدولة         
ص آخـر أو    خاملسؤولة ال كحقوق ألي دولة أخرى أو ش       

ويتعلق الباب الثالث بإعمال مسؤولية الدولة، أي . كيان آخر
حبق دول أخرى يف االحتجاج باملسؤولية الدوليـة للدولـة          

أما احلقـوق   .  ملثل هـذا االحتجاج   املسؤولة وبطرائق معينة  
اليت قد تكون ألشخاص آخرين أو لكيانـات أخرى واليت         

  .٣٣ من املادة ٢تنشأ عن خرق التزام دويل فتتناوهلا الفقـرة 
وملفهوم الدولـة املـضرورة أمهيـة رئيـسية يف            )٢(

فهي الدولة اليت أُنكر حقها الفردي      . االحتجاج باملسؤولية 
 بسبب الفعل غري املشروع دولياً، أو اليت أو مت االنتقاص منه

ويرد هذا املفهوم يف . تضررت بشكل خاص من ذلك الفعل
فة يف مواد أخرى مـن   ل وتستخلص منه نتائج خمت    ٤٢املادة  

ومتشياً مع النطاق العريض لاللتزامات الدولية      . هذا الفصل 
اليت تغطيها املواد، يلزم االعتراف بأن طائفة أعرض مـن          

تكون هلا مصلحة قانونية يف االحتجاج باملسؤولية الدول قد 
والواقع أنـه يف حـاالت      . وضمان االمتثال لاللتزام املعين   

معينـة قد تكون جلميع الدول مثـل هـذه املصلحة، مع         
أن أيا منها مل يتأثر باخلرق بصـورة منفردة أو بـصورة           

فقد . ٤٨وهذا االحتمال معترف به يف املادة       . )٦٦٤(خاصة
 بشكل يعرب عن حق الـدول يف        ٤٨ و ٤٢ادتان  صيغت امل 

وحتاول هاتان املادتـان    . االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى   
رات ميكن أن تكون اجتنب املشاكل الناشئة عن استخدام عب 

، "غري املباشر "يف مقابل الضرر    " املباشر"مضللة مثل الضرر    
  ".الذاتية"يف مقابل احلقوق " املوضوعية"أو احلقوق 

الدولة (" وضعت بصيغة املفرد     ٤٢ن املادة   ومع أ   )٣(
، فقد تكون هناك أكثر من دولة مضرورة مـن        ")املضرورة

حتجاج باملسؤولية  الفعل غري املشروع دولياً ومن حقها اال      
. ٤٦وهذا األمر توضحــه املــادة       . كدولة مضرورة 

.  ال تنفي إحدامها األخرى    ٤٨ و ٤٢كذلك فإن املادتـني    

                                                        
ميكـن أن   "اجع تصريح حمكمة العدل الدولية بأنـه        ر )٦٦٤(

فيما يتعلق خبرق االلتزامات جتـاه      " يعترب أن جلميع الدول مصلحة قانونية     
. ٣٣، الفقـرة  ٣٢، ص ) أعاله٢٥احلاشية  (Barcelona Traction: الكافة

من التعليق على الفصل الثالـث      ) ٢( هذا التصريح يف الفقرة      وقد أُشري إىل  
  .من الباب الثاين

" مضرورة"ن فيها إحدى الدول     فقـد تنشـأ حاالت تكو   
، ودول أخرى من حقهـا االحتجـاج       ٤٢مبفهوم املـادة   

  .٤٨باملسؤوليـة مبوجب املادة 
ويتناول الفصل األول أيضاً عدداً من املسائل ذات       )٤(

شرط اإلبالغ إذا كانـت دولـة مـا ترغـب يف            : الصلة
، وجوانـب   )٤٣املادة  (االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى     

، وسـقوط احلـق يف      )٤٤املـادة   (ل الطلبات   معينة لقبو 
، واحلاالت الـيت جيـوز      )٤٥املادة  (االحتجاج باملسؤولية   

فيهـا االحتجاج مبسؤوليـة أكثر مـن دولة فيما يتعلق        
  ).٤٧املادة (بنفس الفعـل غري املشروع دوليـاً 

 الـيت توضـح     ٥٥وجتب اإلشارة أيضاً إىل املادة        )٥(
القواعد اخلاصـة، إضافـة إىل    ف. الطابع التكميلي للمواد  

إنشائها التزامات دوليـة للدول، ميكن أن حتـدد أيـضاً         
الدولة أو الدول األخرى الـيت حيـق هلـا االحتجــاج            

لناشئـة عـن خرق تلك االلتزامات، اباملسؤولية الدوليـة 
وهـذا ينطبـق    . ووسائـل االنتصـاف اليت قد تلتمسها    

 فرساي، اليت كانت     من معاهدة  ٣٩٦مثـالً على املـادة    
. )٦٦٥("وميبلدون. "أس. سأموضوع حكم صدر يف قضية      

 من االتفاقية األوروبية حلقوق ٣٣كما أنه ينطبق على املادة 
اد مبثل هذه األحكام أن     رأما مسألة ما إذا كان يُ     . اإلنسان

تكون حصرية، أي أن تطبق على أساس مبدأ التخصيص،         
  .فستكون مسألة تفسري يف كل حالة

  احتجاج الدولة املضرورة مبسؤولية دولة أخرى  - ٤٢ادة ملا
حيق للدولة أن حتتج كدولة مضرورة مبـسؤولية دولـة            

  :أخرى إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً
  ة مبفردها؛لجتاه هذه الدو  )أ(  

أو جتاه جمموعة من الدول مبـا فيهـا تلـك             )ب(  
  :لتزامالدولة، أو جتاه اجملتمع الدويل ككل، وكان خرق اال

  ميس بوجه خاص تلك الدولة؛  `١`  

 موقف مجيع الـدول     أو ذا طابع يغري جذرياً      `٢`  
 جتاهها فيما   األخرى اليت يكون االلتزام واجباً    

  .يتعلق مبواصلة الوفاء بااللتزام

  لتعليقا

 على أن إعمال مسؤولية الدولة هو       ٤٢تنص املادة     )١(
 وتعرف هذا املصطلح ".الدولة املضرورة " يف املقام األول حق ل

                                                        
حتجت فيها أربع دول مبسؤولية أملانيـا، ومل تكـن         ا  )٦٦٥(

إلحدى هذه الدول على األقل، وهي اليابان، أية مصلحة حمددة يف رحلـة           
  .) أعاله٣٤انظر احلاشية ( "ميبلدنو"السفينة 
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بطريقة ضيقة نسبياً، فتفرق بني الضرر الذي يلحـق بدولـة           
منفردة أو رمبا بعدد صغري من الدول، واملصاحل القانونية لعدة          

 معينة نشأت ضمن املصلحة     تدول أو جلميع الدول يف التزاما     
  .٤٨وهذا املفهوم األخري تتناوله املادة . اجلماعية

احتجاج دولة مبسؤولية دولة ويعرب هذا الفصل عن   )٢(
وهلذا الغرض، ينبغي أن يفهم االحتجاج على أنـه         . أخرى

اختاذ تدابري ذات طابع رمسي نسبياً، كتقدمي طلب ضد دولة    
ة أمام حمكمة دولية أو هيئة يأخرى أو بدء اإلجراءات القانون

والدولة ال حتتج مبسؤولية دولة أخرى جملرد أهنـا         . قضائية
ة على خرق وتطالب باحترام االلتزام، أو       تنتقد تلك الدول  

وألغراض هذه املواد، . حىت لالحتفاظ حبقوقها أو لالحتجاج
فإن االحتجاج هبذه الصفة ليس احتجاجاً باملسؤولية؛ فهو        

وعة وله أغراض متنوعة وال يقتصر علـى        نيتخذ أشكاالً مت  
وليس هناك بوجه عام . حاالت تنطوي على مسؤولة الدول  

 بأن الدولة اليت ترغب يف االحتجاج على        أي شرط يقضي  
خرق قانون دويل من جانب دولة أخرى أو يف تذكري هذه           
األخرية مبسؤولياهتا الدولية فيما يتعلق مبعاهدة أو التزام آخر 
ترتبط هبما كلتا الدولتني ينبغي أن يكون هلا أي حق حمدد           

فاالتـصاالت  . أو مصلحة حمـددة يف أن تفعـل ذلـك         
غري الرمسية ال ترقى إىل مـستوى االحتجـاج         الدبلوماسية  

باملسؤولية إال عندما تنطوي على تقدمي طلبات حمددة مـن          
جانب الدولة املعنية، كطلب التعويض عن خرق أضر هبا،         
أو اختاذ إجراء معني كتقدمي طلـب إىل حمكمـة دوليـة            

ومن أجل اختـاذ    .  أو حىت اختاذ تدابري مضادة     ،)٦٦٦(خمتصة
أي االحتجاج باملسؤولية مبفهوم املواد، يلزم مثل هذه اخلطوات،   

وبصفة خاصة، لكي حتـتج     . أن يكون هناك حق أكثر حتديداً     
دولة ما باملسؤولية من تلقاء نفسها، ينبغي أن يكون هلا حـق            

فعل ذلك، كحق اختاذ إجراء ُتخّوهلـا إيـاه         تحمـدد فـي أن    
. ة أو جيب أن تعترب دولةً مضرور      ،)٦٦٧(معاهدة ما بصورة حمددة   

  . هو تعريف هذه الفئة األخرية٤٢والغرض من املادة 

 ٤٢والدولة اليت تكون مضرورة باملعىن الوارد يف املادة    )٣(
. دمن حقها اللجوء إىل مجيع سبل االنتصاف اليت تتضمنها املوا  

. وباستطاعتها االحتجاج باملسؤولية املالئمة عمالً بالباب الثاين   
 - ٤٩ن العبارة االفتتاحية للمادة  كما يتضح م-وجيوز هلا أيضاً 

                                                        
  اتفاقية تسوية املنازعات    من ٢٧ من املادة    ٢قيم الفقرة   ت ) ٦٦٦(

االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى متييزاً مشاهباً إذ إهنا متيز            
املبـادالت  "بني تقدمي مطالبات دولية يف ميـدان احلمايـة الدبلوماسـية و           

  ".الدبلوماسية غري الرمسية اليت يقتصر غرضها على تسهيل تسوية الرتاع
حلق ا، ميكن أن يعترب مثل هذا       ٤٢يما يتعلق باملادة    ف )٦٦٧(

 ٥٥الذي تعطيه معاهدة ما ناشئاً عن قاعدة ختصيص؛ انظـر املـادة             
  .والتعليق عليها

أن تلجأ إىل التدابري املضادة وفقاً للقواعد املوضوعة يف الفصل          
وينبغي متييز حالة الدولة املضرورة عـن       . الثاين من هذا الباب   

حالة أية دولة أخرى حيق هلا االحتجاج باملسؤولية وذلك مثالً          
املسؤولية يف   اليت تتناول احلق يف االحتجاج ب      ٤٨مبوجب املادة   

ويتضح هذا التمييز يف    . حال وجود مصلحة عامة مشتركة ما     
حيق للدولة أن حتتج كدولـة      : "٤٢العبارة االفتتاحية للمادة    

  ...".مضرورة مبسؤولية 

 صـياغةً   ٤٢لوارد يف املادة    اوقد صيغ التعريف      )٤(
، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٦٠دقيقةً على غرار املـادة     

 ٤٢فاملـادة   . ق احلُكْمني وغرضهما خمتلفني   وإن كان نطا  
تتعلق بأي خرق اللتزام دويل مهما كانت طبيعته، يف حني          

وفضالً عن ذلك، فإن   .  تتعلق خبرق املعاهدات   ٦٠أن املادة   
 تتعلق حصراً حبق الدولة الطـرف يف معاهـدة          ٦٠املادة  

باالحتجاج باخلرق املادي لتلك املعاهدة من جانب طرف        
وهي ال تتعلـق مبـسألة      . عليقها أو إهنائها  آخر كسبب لت  

وهذا هو السبب يف أن     . )٦٦٨(املسؤولية عن خرق املعاهدة   
. للمعاهدات" املادي" تقتصر على حاالت اخلرق      ٦٠املادة  

ر إهناء املعاهدة أو تعليقها؛ أما يف       فاخلرق املادي وحده يربّ   
سياق مسؤولية الدول، فإن أي خرق ملعاهدة تنـشأ عنـه           

وبرغم هذه  . بصرف النظر عـن خطورة اخلرق    مسؤولية  
فاملادة .  لـه ما يّربره٦٠االختالفات، فإن التشابه مع املادة 

 حتاول حتديد الدول األطراف يف معاهدة ما اليت حيق هلا         ٦٠
أن ترد بصورة منفردة، مستخدمةً حقها اخلاص، على أي         

 ويف حالة املعاهـدة   . خرق مادي بإهناء املعاهدة أو تعليقها     
كن أن يكون احلق هو حق الدولة الطرف األخرى      ميالثنائية  

 ٢فقط، أما يف حالة املعاهدة املتعددة األطراف فإن الفقرة          
 تسمح ألي دولة أخرى بإهناء املعاهدة أو        ال ٦٠من املادة   

عليقها بسبب اخلرق املادي، إذ جيب على الدولة األخرى         ت
 على األقل أن    أن تكون قد تأثرت باخلرق تأثراً خاصاً، أو       

تكون قد تأثرت بصورة منفردة ألن اخلرق يزعزع أو يقوض 
  .بالضرورة األساس الذي تستند إليه ملواصلة تنفيذ املعاهدة

من اتفاقية  ٦٠ومبوازاة احلاالت اليت تتوخاها املادة   )٥(
. ٤٢، مت حتديد ثالث حاالت يف املـادة         ١٩٦٩فيينا لعام   

لدولة، كدولـة مـضرورة،     ففي احلالة األوىل، لكي حتتج ا     
مبسؤولية دولة أخرى، جيب أن يكون للدولة حق منفرد يف          
تنفيذ التزام ما، مثلما يكـون لدولة طرف يف معاهدة ثنائية 

ثانياً، ). )أ(الفقرة الفرعية (حق جتاه الدولة الطرف األخرى 
جيوز أن تتأثر الدولة بصورة خاصة خبرق التزام تكون طرفاً         

ميكن القول بأن االلتزام واجب جتاهها بصورة فيه، مع أنه ال 
ثالثاً، قد تنشأ حالـة     ). `١`)ب(الفقرة الفرعية   (منفردة  

                                                        
  .٧٣، املادة ١٩٦٩ارن اتفاقية فيينا لعام ق )٦٦٨(
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يكون فيها تنفيذ االلتزام من جانب الدولة املسؤولة شرطاً         
الفقـرة  (ضرورياً لتنفيذه من جانب مجيع الدول األخرى        

أو " التـام "؛ وهذا ما يسمى بـااللتزام       )`٢`)ب(الفرعية  
ويف كل من هذه احلاالت، قـد يكـون         . )٦٦٩("رابطاملت"

للتعليق أو لإللغاء احملتمل لاللتزام أو لتنفيذه مـن جانـب           
الدولة املضرورة قيمة ضئيلة بالنـسبة هلـا كنـوع مـن            

مصلحتها األوىل يف استعادة العالقة      فقد تكون . االنتصاف
  .القانونية عن طريق الكف واجلرب

، تكـون   ٤٢من املادة    )أ(لفقرة الفرعية   لوطبقاً    )٦(
إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً جتاهها " مضرورة"الدولة 
إىل أن تنفيذ االلتزام يف هذه " مبفردها"وتشري كلمة . مبفردها

وهـذا ينطبـق    . الدولـة  الظروف كان واجباً جتاه تلك    
بالضرورة على التزام ناشئ مبوجب معاهدة ثنائية بني دولتني 

طبق أيضاً على حـاالت أخـرى،       طرفني فيها، وسوف ين   
وقد تكون . كالتزام منفرد تعهدت به دولة جتاه دولة أخرى

مثل : احلالة خاضعة لقاعدة من قواعد القانون الدويل العام       
القواعد املتعلقة باستخدام هنر دويل يف األغراض غري املالحية 
واليت قد تنشأ عنها التزامات منفردة بني دولة هنرية ودولة          

و قد ينطبق ذلك مبوجب معاهدة متعددة األطراف    أ. أخرى
حيث يكون التنفيذ واجباً مبوجب املعاهدة بني دولة طرف         

وعلى سبيل املثال، فإن التزام الدولـة املـستقبلة         . وأخرى
 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـية       ٢٢مبوجب املادة   

 ومثل. حبماية أماكن بعثة ما هو واجب جتاه الدولة املرسلة        
هذه احلاالت تقابلها حاالت يكون فيها تنفيذ االلتزام واجباً 
بشكل عام جتاه األطراف يف املعاهدة يف الوقت نفـسه وال           

وسوف يترك ملـسألة    . خيضع للمفاضلة أو املعاملة املنفردة    
تفسري وتطبيق القواعد األولية حتديد الفئة اليت يندرج فيها         

  .وضيح فقطواملناقشة التالية هي للت. التزام ما
ومن األمثلة الواضحة على احلاالت الـيت تـدخل           )٧(

 العالقة القائمة مبوجب معاهدة )أ(ضمن نطاق الفقرة الفرعية 
جباً جتاه  افإذا قامت دولة خبرق التزام يكون تنفيذه و       . ثنائية

دولـة  "دولة أخرى بصورة حمددة، تكون الدولة األخـرية         
وتشمل األمثلة األخرى . ٤٢باملعىن الوارد يف املادة " مضرورة

األفعال املنفردة امللزمة اليت تتحمل مبوجبها دولـة واحـدة          
التزاماً جتاه دولة أخرى؛ أو حالة معاهدة حتـدد التزامـات         

. )٦٧٠(واجبـة جتـاه دولة ثالثة ليست طرفاً فـي املعاهدة       

                                                        
رح فيتزموريس، بوصفه املقرر اخلاص املعين بقانون       ش )٦٦٩(

  ثـاين،  اجمللد ال  ،١٩٥٧ولية  حنظر  ا": التامة"املعاهدات، فكرة االلتزامات    
التعبري أحياناً االلتباس، إذ إنه يستخدم لإلشارة إىل         قد أثار هذا  و. ٥٤ص  

االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان أو االلتزامات البيئية غري الواجبة علـى           
  .أنسب" التزامات مترابطة"ورمبا كان تعبري ". الكل أو ال شيء"أساس 

  .٣٦، املادة ١٩٦٩ارن اتفاقية فيينا لعام ق )٦٧٠(

فإذا ثبت أن املستفيدين من وعد أو شرط لصاحل دولة ثالثـة 
ل على حقـوق فعلية فـي تنفيـذ االلتزام       أُريد هلم احلصو  

املعين، فسوف يصبح هؤالء املستفيدون مضرورين خبرق هذا        
ومثة مثال آخر وهو صدور حكم ملزم من حمكمة أو . االلتزام

ام على دولة طرف يف دعـوى       زهيئة قضائية دولية بفرض الت    
  .)٦٧١(لصاحل الطرف اآلخر

 يقصد هبا   )أ(وفضالً عن هذا، فإن الفقرة الفرعية         )٨(
تغطية حاالت يكون فيها تنفيذ التزام مبوجـب معاهـدة          
متعددة األطراف أو مبوجب القانون الدويل العريف واجبـاً         

 يف هذا الصدد    )أ(ونطاق الفقرة الفرعية    . على دولة معينة  
 من اتفاقية فيينـا     ٦٠ من املادة    ١ف عن نطاق الفقرة     لخيت

شكلي للمعاهـدات   ، اليت تعتمد على املعيار ال     ١٩٦٩لعام  
ولكن علـى   . الثنائية مقارنةً باملعاهدات املتعددة األطراف    

الرغم من أن املعاهدة املتعددة األطراف سوف تنشئ إطاراً         
من القواعد الواجبة التطبيق على مجيع الدول األطراف، فإن 
تنفيذها يف بعض احلاالت ويف وضع معني ينطوي على عالقة 

 وكثرياً ما أشري إىل املعاهدات      .ذات صفة ثنائية بني طرفني    
جمموعات "املتعددة األطراف من هذا النوع على أهنا تنشئ         

  .)٦٧٢("من العالقات الثنائية

وحتديد دولة معينة كدولة مضرورة نتيجة خلـرق          )٩(
مبوجـب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  أحد االلتزامات

ف مصلحة ال يستبعد احتمال أن يكون جلميع الدول األطرا 
ذات طابع عام يف االمتثال للقانون الدويل ويف استمـرار         
املؤسسات الدوليـة والترتيبات اليت تكونت علـى مـر         

ملوظفني الدبلوماسيني والقنـصليني    اففـي قضية   . السنني
 وبعـد اإلشـارة إىل      ،واليات املتحدة يف طهران   لالتابعني ل 

لوك مجهورية لس" الصفة غري القانونية من الناحية األساسية"
إيران اإلسالمية مبشاركتها يف احتجاز املوظفني الدبلوماسيني 

  والقنصليني، لفتت احملكمة 

                                                        
 من النظام األساسي    ٥٩دة  اظر، على سبيل املثال، امل    نا )٦٧١(

  .حملكمة العدل الدولية
 K. Sachariew, "Stateنظـر، علـى سـبيل املثـال،    ا ) ٦٧٢(

responsibility for multilateral treaty violations: identifying the ‘injured 

State’ and its legal status", Netherlands International Law Review, vol. 35, 

No. 3 (1988), p. 273, at pp. 277–278; B. Simma, "Bilateralism and 

community interest in the law of State responsibility", International Law 

at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne , Y. 

Dinstein, ed. (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989), p. 821, at p. 823; C. 

Annacker, "The legal régime of erga omnes obligations in international 

law", Austrian Journal of Public and International Law, vol. 46, No. 2 

(1994), p. 131, at p. 136; and D. N. Hutchinson, "Solidarity and breaches 

of multilateral treaties", BYBIL, 1988, vol. 59, p. 151, at pp. 154–155.  
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انتباه اجملتمع الدويل بأسره، الذي كانت إيران ذاهتا عضواً فيه منـذ            
عرف بدايته، إىل األضرار غري القابلة لإلصالح اليت ميكن أن توقت ال 

فمثـل هـذه   . اآلن على احملكمةتسببها أحداث من النوع املعروض    
األحداث ال ميكن إال أن تزعزع صرح القانون الذي شيدته البشرية           
بعناية على مدى قرون طويلة، والذي يعترب احلفاظ عليه أمراً حيوياً           

ومن الضروري  . ألمن ورفاه اجملتمع الدويل بأسره يف الوقت احلاضر       
 لضمان التقدم أكثر من أي وقـت مضى احترام القواعد اليت وضعت

  .)٦٧٣(املنتظم للعالقات القائمة بني أعضائه احتراماً دائماً وصارماً

ومع أن مناقشة االلتزامات املتعددة األطراف قـد          )١٠(
جـب  وتركزت بشكل عام على االلتزامـات الناشـئة مب        

معاهدات متعددة األطراف، فإن هناك اعتبـارات مماثلـة         
. قانون الدويل العريفتنطبق على االلتزامات مبوجب قواعد ال

فعلى سبيل املثال، تنشئ قواعد القانون الدويل العام الـيت          
تنظم العالقات الدبلوماسية أو القنصلية بني الدول عالقات        
ثنائية بني الدول املستقبلة والدول املرسلة، ولـذلك فـإن          
انتهاكات هذه االلتزامات من جانب دولة مستقبلة تلحـق   

اليت يعد تنفيذ تلك االلتزامات واجباً الضرر بالدولة املرسلة  
  .جتاهها يف هذه احلالة اخلاصة

الضرر الناشئ عـن     )ب(لفرعية  اوتتناول الفقرة     )١١(
ثر كانتهاك التزامات مجاعية، أي االلتزامات اليت تنطبق بني أ

من دولتني وال يكون تنفيذها يف احلالة املعنية واجبا جتـاه           
ا جتاه جمموعة من الدول أو دولة واحدة بصورة منفردة، وإمن

  وخرق هـذه االلتزامـات    . حىت جتاه اجملتمع الدويل ككل    
. ال يضر بأي دولة معينة إال إذا مت استيفاء شروط إضـافية     

، ال تعـين املـادة      "جمموعة من الـدول   "وباستخدام تعبري   
أن هذه اجملموعة هلا أي وجود منفصل أو أن هلـا           ) ب(٤٢

 يقصد هبـذا االصـطالح      ولكن. شخصية قانونية منفصلة  
اإلشارة إىل جمموعة من الدول، تتكون من مجيع الدول أو          
عدد كبري من الدول يف العامل أو يف منطقة معينة، اجتمعت           

لغرض على التحقيق غرض مجاعي معني وجيوز اعتبارها هلذا 
  .أهنا تشكل مجاعة من الدول ذات طابع وظيفي

ن الدولـة   على أ ` ١`)ب( الفرعيةوتنص الفقرة     )١٢(
ميس بوجه  "تعترب مضرورة إذا كان خرق االلتزام اجلماعي        

مأخوذ " ميس بوجه خاص  "ومصطلح  . تلك الدولة " خاص
 من اتفاقيـة فيينـا لعـام        ٦٠ من املادة    )ب(٢من الفقرة   

 احلاالت اليت متتد فيها اآلثار القانونيـة        وحىت يف . ١٩٦٩
املـة  لفعل غري مشروع دولياً بصورة ضمنية إىل جمموعة ك 

من الدول ترتبط هبذا االلتزام أو إىل اجملتمع الدويل ككل قد 
تكون للفعل غري املشروع آثار ضارة معينة على دولة واحدة 

وعلى سبيل املثال، فإن    . أو على جمموعة صغرية من الدول     
 من اتفاقيـة    ١٩٤حالة تلويث أعايل البحار خرقاً للمادة       

                                                        
)٦٧٣( United States Diplomatic and Consular Staff  in 

Tehran  ) ٩٢ و٨٩، الفقرتان ٤٣-٤١، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية.  

 بصورة خاصة علـى     األمم املتحدة لقانون البحار قد تؤثر     
دولة واحدة أو عدة دول ميكـن أن تتلـوث شـواطئها            
باملخلفات السّمية أو ميكن أن تغلـق مـصايد أمساكهـا           

ويف هذه احلالة، وبصرف النظر عن أي مصلحة        . الساحلية
عامة للدول األطراف يف االتفاقية يف احلفاظ علـى البيئـة           

 مضرورة  البحرية، ينبغي اعتبار تلك الدول الساحلية دوالً      
، شـأنَ الفقـرة     `١`)ب(والفقرة الفرعيـة    . هبذا اخلرق 

  ،١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٦٠ من املادة    )ب()٢(
ال ُتعرِّف طبيعة أو مدى األثر احملدد الذي جيب أن تتعرض           

فسوف يتعني تقـدير    ". مضرورة"لـه دولة ما لكي تعترب      
عتبار هذا األمر على أساس كل حالة على حدة، مع إيالء اال

هلدف وغرض االلتزام األويل الذي مت خرقه ووقائع كـل          
ولكي ُتعترب دولةٌ ما دولةً مضرورة جيب أن تتـأثر          . حالة

باخلرق بطريقة متيزها عن الصفة العامة للـدول األخـرى          
  .الواجب جتاهها االلتزام

الفقرة الفرعيـة   وعلى العكس من ذلك، تتناول        )١٣(
ات اليت يعترب أن خرقها ميس  فئة خاصة من االلتزام`٢`)ب(

يف حد ذاته مجيع الدول األطراف األخرى الواجب جتاهها         
 من اتفاقية فيينا لعـام      )ج()٢(٦٠وتعترف املادة   . االلتزام
من نوع  "ات  د بفئة مماثلة من املعاهدات، أي معاه      ١٩٦٩

يؤدي أي خرق مادي ألحكامها من قبل أحد أطرافها إىل          
كل طرف من أطرافها فيما     إحداث تغيري جذري يف وضع      

ومن األمثلة على ذلك معاهدة ". يتعلق مبواصلة أداء التزاماته
 ومعاهدة من معاهـدات     ،)٦٧٤(من معاهدات نزع السالح   

دة أخرى  هاملناطق اخلالية من األسلحة النووية، أو أي معا       
يكون أداء كل طرف فيها خاضعاً بالفعل ألداء كل طرف          

ومبوجب املـادة   . هلذا األداء من األطراف األخرى ومتطلباً     
، جيوز ألي دولة طرف يف مثل هذه املعاهـدة          )ج()٢(٦٠

إهناؤها أو تعليقها يف عالقاهتا ليس فقط بالدولة املسؤولة،         
  .ولكن بشكل عام يف عالقاهتا جبميع األطراف األخرى

وتنطبق االعتبارات ذاهتا بصورة أساسـية علـى          )١٤(
  وقـد .  مسؤولية الدول  االلتزامات من هذا النوع ألغراض    

كون للدول األطراف األخرى أي مصلحة يف إهنـاء أو     تال  
تعليق مثل هذه االلتزامات، وهو ما خيتلف عن اسـتمرار          

الرد ة، صورة منفردبيعاً، مجنه حيق هلا  أاألداء، وجيب اعتبار
واء كان أي منها قد تأثر أو مل يتأثر بصورة          ، س على اخلرق 

األطراف ميكن أن تتأثر مجيعـاً      خاصة؛ والواقع أن الدول     
بصورة متساوية، ورمبا ال يتكبد أي منها أضـراراً ميكـن           

ومع ذلك فقد تكـون هلـا       . ٣٦حتديدها ألغراض املادة    
                                                        

ملثال الوارد يف تعليق اللجنة على ما أصـبح يعـرف           ا )٦٧٤(
 ،A/6309/Rev.1، الوثيقة ٢٥٥ين، ص  اجمللد الثا،١٩٦٦ولية ح: ٦٠باملادة 
  ).٨(الفقرة 
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اصة خمصلحة قوية يف الكف ويف اجلوانب األخرى للجرب، و
فعلى سبيل املثال، إذا ادعت دولة طرف يف معاهدة         . الرد

قة غري متنازع عليها من القارة      أنتاركتيكا سيادهتا على منط   
 من تلك املعاهدة، فينبغي     ٤املتجمدة اجلنوبية خالفاً للمادة     

اعتبار الدول األطراف األخرى مضرورة بذلك ومن حقها        
وتأكيدات ) بإلغائها اّدعاء السيادة  (أن تطلب الكف والرد     

  .بعدم التكرار وفقاً للباب الثاين
لناشئة مبوجب القانون   وتتناول املواد االلتزامات ا     )١٥(

الدويل عن أي مصدر وال تقتصر على االلتزامات املنصوص         
ومن الناحية العملية، فإن االلتزامات     . عليها يف املعاهدات  

تنشأ   سوف `٢`)ب(املترابطة اليت تشملها الفقرة الفرعية      
وحـىت  . عادة مبوجب املعاهدات اليت تنشئ نظماً معينـة       

قد ال يترتب على خرق أّي      مبوجب مثل هذه املعاهدات، ف    
من االلتزامات تقويٌض ألداء مجيع الدول األخرى املعنيـة،         
ومن املرغوب فيه أن تكون هذه الفقرة الفرعية ضـيقة يف           

وبناًء على ذلك، ال تعترب دولة ما مضرورة طبقـاً          . نطاقها
 إال إذا كان اخلرق ذا طابع ميـس         `٢`)ب(للفقرة الفرعية   

حلقوق أو أداء االلتزامات من جانب بصورة جذرية التمتع با
  .مجيع الدول األخرى اليت يكون االلتزام واجباً جتاهها

   إبالغ الدولة املضرورة لطلبها - ٤٣ملادة ا
تبلغ الدولة املضرورة اليت حتتج مبسؤولية دولة   - ١  

  .ى طلبها إىل هذه الدولةرأخ
  :جيوز للدولة املضرورة أن حتدد بشكل خاص  - ٢  

 الذي ينبغي أن تتبعه الدولة املسؤولة       السلوك  )أ(  
  زال مستمراً؛يلوقف الفعل غري املشروع إذا كان ال 

الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب، وفقـاً          )ب(  
  .ألحكام الباب الثاين

  لتعليقا

الطرائق اليت ينبغي أن تراعيهـا      ب ٤٣تتعلق املادة     )١(
. الدولة املضرورة عند االحتجاج مبسؤولية دولـة أخـرى        

وتنطبق املادة على الدولة املضرورة على النحو املعـّرف يف      
، ولكن جيب على الدول اليت حتـتج باملـسؤولية     ٤٢املادة  

  .)٦٧٥( أن متتثل أيضاً لشروطها٤٨مبوجب املادة 
 بتطبيق القانون على    أومع أن مسؤولية الدول تنش      )٢(

الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه دولة ما، فإنه يلزم          
أو الدولة أو   /من الناحية العملية أن ترد الدولة املضرورة و       

الدول األخرى املهتمة، إذا كانت ترغب يف طلب الكف أو 

                                                        
  . والتعليق عليها٤٨من املادة ) ٣(نظر الفقرة ا )٦٧٥(

وميكن أن تأخذ الردود أشكاالً خمتلفة، ابتداًء مـن         . اجلرب
كتاب تذكري رمسي وسري بضرورة الوفاء بااللتزام، ومروراً 

وفضالً عن  . باحتجاج رمسي أو مشاورات أو ما إىل ذلك       
هذا، فإن عدم رد الدولة املضرورة اليت تنبهت إىل اخلـرق           
قـد تترتب عليه نتائج قانونية، مبا يف ذلك حىت سـقوط           
احلق الفعلي يف االحتجاج باملسؤولية عن طريق التنازل أو         

  .٤٥القبول الضمين؛ وهذا ما تتناوله املادة 
 على الدولة املـضرورة الـيت       ٤٣وتشترط املادة     )٣(
رغب يف االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى أن تبلغ طلبها إىل ت

 من اتفاقية فيينا لعام     ٦٥وهي مشاهبة للمادة    . تلك الدولة 
 ليس من الضروري ٤٣والطلب املقدم وفقاً للمادة . ١٩٦٩

ليس شرطاً ألداء االلتزام بتقدمي      أن يكون مكتوباً، كما أنه    
ب ال يعين أن    وفضالً عن هذا، فإن شرط إبالغ الطل      . اجلرب

ومع . النتيجة املعتادة لعدم أداء التزام دويل هو تقدمي طلب        
ذلك، حيق للدولة املضرورة أو للدولة املهتمة أن ترد على          
اخلرق وينبغي أن تكون اخلطوة األوىل هي توجيه نظر الدولة 
املسؤولة إىل الوضع، ومطالبتها باختاذ اخلطوات املالئمـة        

  .لوقف اخلرق وتقدمي اجلرب
وليست وظيفة املواد حتديد تفاصيل الشكل الذي         )٤(

ومن الناحية العملية   . ينبغي أن يتخذه االحتجاج باملسؤولية    
تثار دعاوى املسؤولية على املستويات املختلفة للحكومة،        

ات وعلى العالقات العامة ءوهذا يتوقف على خطورة االدعا
 يف  راضي الفوسـفات  أ عضبضية  قففي  . بني الدول املعنية  

 قالت أستراليا إن مطالبة ناورو ليست مقبولة ألهنا         ،ناورو
وأشارت احملكمة إىل أن . )٦٧٦("مل تقدم خالل فترة معقولة   "

املطالبة قُّدمت ومل ُتسوَّ قبـل استقالل ناورو فـي عـام          
نباء الصحفية اليت تفيد بـأن      أل، كما أشارت إىل ا    ١٩٦٨

 خطابه مبناسبة يوم املطالبة أشار إليها رئيس ناورو اجلديد يف
االستقالل، وكذلك يف مراسالت ومناقشات الحقة مـع        

  غري أن احملكمة الحظت أيضاً أنه . الوزراء األستراليني
 كتب رئيس مجهورية ناورو     ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين األول  ٦ يوم   يف

إعادة النظر بعني العطـف يف      "أستراليا يطلب منه     إىل رئيس وزراء  
  .)٦٧٧("موقف ناورو

  :احملكمة املراسالت بني الطرفني على النحو التايلخلصت و
حاطت احملكمة علماً بأن ناورو قد أُبلغت رمسياً، يف آخر رسالة مؤرخة            أ
، مبوقف أستراليا من موضوع إصـالح أراضـي         ١٩٦٩فرباير  / شباط ٤

واعترضـت  . ١٩٦٧يوليه  / متوز ١أ العمل فيه قبل     دالفوسفات الذي ب  
. ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين األول  ٦ فقط يف    ناورو على هذا املوقف كتابة    

ولكن يف الوقت نفسه، وكما قالت ناورو ومل تعترض عليه أسـتراليا،            

                                                        
)٦٧٦( Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary 

Objections)  ٣١، الفقرة ٢٥٣، ص ) أعاله٢٣٠انظر احلاشية.  
  .٣٥، الفقرة ٢٥٤، ص املرجع نفسه )٦٧٧(
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مجهورية ناورو مع السلطات  رئيس  أثريت املسألة يف مناسبتني من جانب       
وترى احملكمة أنه نظراً لطبيعة العالقات بني أستراليا        . األسترالية املختصة 

يت اختذت على هذا النحو، فإن طلب ناورو       وناورو، وكذلك اخلطوات ال   
  . )٦٧٨(ال يعترب مرفوضاً بفعل مرور الوقت

يكفي يف هذه الظروف أن الدولة اجمليبة كانت علـى علـم            و
و لباملطالبة نتيجة لالتصاالت اليت قام هبا صاحب املطالبة، حىت 

كان الدليل على تلك االتصاالت قد اختذ شكل أنباء صحفية          
  .ت وليس مراسالت دبلوماسية رمسيةعن خطب واجتماعا

وعند اإلبالغ عن طلب، حتدد الدولة املضرورة أو          )٥(
املهتمـة عادةً التصرف الـذي ترى أنـه مطلوب مـن         
الدولة املسؤولـة لوقف أي فعـل غري مشروع إذا كـان          

وهكذا فإن  . الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب     مستمراً، والشكل 
 تنص على أنه جيوز للدولة      ٢ من الفقرة  )أ(لفقرة الفرعية   ا

املضرورة أن حتدد للدولة املسؤولة ما ينبغي عمله لوقـف          
وهـذا  . الفعل غري املشروع إذا كان ال يـزال مـستمراً         

فـال  . التحديد، يف حد ذاته، ليس ملزماً للدولة املسؤولة       
ـ   املضرورة أن تطلب من الدولـة املسؤولـة       ةميكن للدول

، وليس للدولة املضرورة أن حتدد سـوى االمتثال اللتزاماهتا
وقد . أو تعّرف النتائج القانونية للفعل غري املشروع دوليـاً

يكون من املفيد للدولة املسؤولة أن تعرف ما الذي سريضي 
َيسِّر تسوية الرتاع   .الدولة املضرورة؛ فهذا قد ُي

 مسألة  ٢من الفقرة    )ب(لفقرة الفرعية   اتناول  تو  )٦(
وحيق للدولة املضرورة   . ضرورة شكل اجلرب  اختيار الدولة امل  

وهكـذا  . بشكل عام أن ختتار بني األشكال املتاحة للجرب       
ميكنها أن تفّضل التعويض على احتمال الرد، كما فعلـت          

  أو كما اختارت فنلندا    ،)٦٧٩(صنع شورزو مأملانيا يف قضية    
حلـزام  ا ملـرور عـرب   ايف هنايـة األمر يف تسويتها لقضية       

قد تكتفي بإنصاف يف شكل إقرار، سـواء        أو  . )٦٨٠(الكبري
ومـن  . على حنو عام أو فيما يتعلق جبانب معني من طلبها         

ناحية أخرى، هناك حاالت ال جيوز فيها لدولة ما أن حتصل 
                                                        

  .٣٦، الفقرة ٢٥٥-٢٥٤، ص املرجع نفسه )٦٧٨(
 يل الدائمـة يف قـضية     وما ذكرت حمكمة العدل الد    ك )٦٧٩(

Factory at Chorzów, Jurisdiction)    تعد أملانيا مل  ،  )      أعاله  ٣٤            انظر احلاشية 
يف تلك املرحلة من الرتاع تطالب، نيابة عن الشركات األملانيـة املعنيـة،             

  ).١٧ص (بإعادة املصنع املذكور أو بإعادة حمتوياته 
 .Passage through the Great Belt (Finland v قضية يف )٦٨٠(

Denmark), Provisional Measures, Order of 29 July 1991, I.C.J. Reports 

1991, p. 12، تقبل حمكمة العدل الدولية حجة الدامنرك القائلة باستحالة مل 
الرد إذا تبني، بناء على أساس الدعوى، أن تشييد اجلسر فوق احلزام الكبري             

ولالطالع علـى أحكـام     . كاللتزامات الدولية للدامنر  سيؤدي إىل خرق ا   
 M. Koskenniemi, "L’affaire du passage par leتسوية حمتملـة، انظـر   

Grand-Belt", Annuaire français de droit international, vol. 38 (1992), 

p. 905, at p. 940.  

على تعويض وتترك املوقف دون حل، كـاملوقف الـذي          
لى حياة أو حرية أفراد أو حق شعب يف أرضه أو           عينطوي  

جه التحديد، وبقدر ما تكون     وعلى و . فـي تقرير مصريه  
هناك التزامات مستمرة ال يعترب أداؤها ببساطة مسألة ختص         
الدولتني املعنيتني، فإنه قد ال يتسىن هلاتني الدولتني حل املوقف          

ـ عن طريق تسوية، نظراً ألن الدولة املضرورة قـد ال           تمكن ت
بنفسها من إعفاء الدولة املسؤولة من التزاماهتا املستمرة جتـاه          

  .جمموعة أكرب من الدول أو جتاه اجملتمع الدويل ككل
ويف ضوء هذه القيود املفروضة على قدرة الدولة          )٧(

 ٤٣املضرورة على اختيار الشكل املفضل للجرب، فإن املادة         
 ذلك، فإهنا   نوبدالً م . ال حتدد حق االختيار بشكل مطلق     

ت تقدم التوجيه للدولة املضرورة فيما يتعلق بنوع املعلوما       
  .اليت جيوز أن تدرجها يف بالغها أو يف مراسالهتا الالحقة

   قبول الطلبات - ٤٤ملادة ا

  :ال جيوز االحتجاج مبسؤولية دولة  

إذا مل يقدم الطلب وفقاً للقواعـد الواجبـة           )أ(  
  ات؛بالتطبيق فيما يتعلق جبنسية الطل

إذا كان الطلب خيضع لقاعدة استنفاد سـبل          )ب(  
وإذا كانت مل تستنفد مجيع سبل االنتـصاف        االنتصاف الداخلية   

الة   .الداخلية املتاحة والفّع

  لتعليقا

ال تتعلق هذه املواد مبسائل اختـصاص احملـاكم           )١(
واهليئات القضائية الدولية، أو بـشروط قبـول القـضايا          

احملاكم أو اهليئات القضائية بشكل      املعروضة على مثل هذه   
ولية الدولية لدولة ما    ولكنها حتدد شروط إثبات املسؤ    . عام

. واالحتجاج بتلك املسؤولية من جانب دولة أو دول أخرى
وهكذا، فإن وظيفة هذه املواد ليست تناول مسائل من قبيل 
شرط استنفاد السبل األخرى للتسوية السلمية قبـل بـدء          
اإلجراءات القانونية، أو مبادئ مثل وجود الدعوى ذاهتـا         

يث احتمال تأثريهـا علـى      أمام احملكمة أو االختيار من ح     
وعلى . )٦٨١(اختصاص حمكمة دولية بالنسبة حملكمة أخرى     

                                                        
الطالع على مناقشة حول نطاق االعتبارات اليت هلـا    ل )٦٨١(
 .Gبات الدولية أمام احملاكم، انظـر ل االختصاص وعلى قبول املطاأثر على

Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour 

internationale (Paris, Pedone, 1967); Sir Gerald Fitzmaurice, The Law 

and Procedure of the International Court of Justice (Cambridge, 

Grotius, 1986), vol. 2, pp. 427–575; and S. Rosenne, The Law and 

Practice of the International Court, 1920–1996, 3rd ed. (The Hague, 

Martinus Nijhoff, 1997), vol. II, Jurisdiction.  
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العكس من ذلك، هناك مسائل معينة ميكن أن تصنف على          
أهنا مسائل تتعلق بالقبول عندما تثار أمام حمكمة دوليـة،          

وهي . ذات طابع أساسي بدرجة أكرب     وهذه املسائل تكون  
وتتناول . ملقام األولشروط لالحتجاج مبسؤولية دولة ما يف ا

شرط جنسية الطلبـات    :  مسألتني من هذا القبيل    ٤٤املادة  
  .وشرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية

علـى أنـه ال جيـوز        )أ(لفقرة الفرعية   اوتنص    )٢(
د الواجبة التطبيق   عاالحتجاج مبسؤولية دولة إال وفقاً للقوا     

 وكما قالت حمكمـة العـدل     . فيما يتعلق جبنسية الطلبات   
  :افروماتيسمالدويل الدائمة يف قضية 

ن املبادئ األساسية للقانون الدويل أنه حيق لدولة ما محاية رعاياها،    م
عندما يتضررون من جراء أفعال خمالفة للقانون الدويل ارتكبتها دولة    

  .)٦٨٢(ا منهم على ترضية بالطرق املعتادةوأخرى، من الذين مل حيصل

أن توضح بشكل مفّصل قاعدة  )أ(الفقرة الفرعية ال حتاول و
ولكنها توضـح أن    . جنسية الطلبات أو االستثناءات منها    

قاعدة جنسية الطلبات ال تتعلق فقط مبسائل االختصاص أو         
قبول الطلبات املعروضة على اهليئات القضائية، ولكنها أيضاً 

م لالحتجاج باملسؤولية يف تلك احلاالت اليت تكون اشرط ع
  .)٦٨٣(فيها واجبة التطبيق

 على أنه عندما خيـضع      )ب(الفقرة الفرعية   وتنص    )٣(
الطلب لقاعدة استنفاد سبل االنتصاف الداخلية، يكون الطلب       
مقبوالً إذا مل تستنفد مجيع سبل االنتصاف الداخلية املتـوفرة          

فقرة بعبارات عامة لتغطيـة أي      لوقد صيغت هذه ا   . والفّعالة
نتصاف الداخليـة،   حالة تنطبق عليها قاعدة استنفاد سبل اال      

سواء كانت مبوجب معاهدة أو مبوجب القانون الدويل العام،         
  .ويف جماالت ال تقتصر بالضرورة على احلماية الدبلوماسية

وقد وصفت إحدى دوائر احملكمة قاعدة اسـتنفاد          )٤(
مبدأ هام مـن  "أهنا  بلسيإة يف قضية يسبل االنتصاف الداخل 

ويف سياق مطالبة قدمت     .)٦٨٤("مبادئ القانون الدويل العريف   
                                                        

)٦٨٢( Mavrommatis)  ١٢، ص ) أعاله٢٣٦انظر احلاشية.  
علقة جبنـسية الطلبـات     وف يتم تناول املسائل املت    س )٦٨٣(

انظــر  . ة مفصلة يف أعمال اللجنة بشأن احلمايـة الدبلوماسـية        ربصو
يف " احلمايـة الدبلوماسـية  "لتقريـر األول للمقرر اخلاص عن موضوع       ا
  .Add.1و A/CN.4/506، الوثيقة )اجلزء األول( اجمللد الثاين ،٢٠٠٠ولية ح

)٦٨٤( ELSI)    ٥٠، الفقرة   ٤٢، ص   ) أعاله ٨٥انظر احلاشية .
 .Interhandel, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1959, pانظر أيضاًو

6, at p. 27 . ،وحول قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية بوجه عام، انظر
ــثالً،  C. F. Amerasinghe, Local Remedies in International Lawم

(Cambridge, Grotius, 1990); J. Chappez, La règle de l’épuisement des 

voies de recours internes (Paris, Pedone, 1972); K. Doehring, "Local 

remedies, exhaustion of", Encyclopedia of Public International Law, R. 

Bernhardt, ed. (footnote 409 above), vol. 3, pp. 238–242; and G. Perrin, 

"La naissance de la responsabilité internationale et l’épuisement des 

نيابة عن شركة تابعة للدولة الطالبة، عّرفت الـدائرة هـذه           
  :القاعدة بصورة مقتضبة بالعبارات التالية

قَبل مطالبة    ل ، ]مقدمة نيابة عن رعايا فرديني أو عن شركات       [كي ُت
قد مت عرض جوهر املطالبة على احملـاكم املختـصة         يكفي أن يكون  

سمح به القـانون الـداخلي واإلجـراءات        ومتت متابعته بقدر ما ي    
  .)٦٨٥(الداخلية ولكن من دون جناح

هكذا عاجلت الدائرة استنفاد سبل االنتصاف الداخلية على و
  .)٦٨٦("موضوع القضية"أنه منفصل، من حيث املبدأ، عن 

املتاحة "النتصاف الداخلية   اويتعني استنفاد سبل      )٥(
الة وجمـرد  . ة ما فقط قبل االحتجاج مبسؤولية دول    " والفّع

وجود سبل االنتصاف على الورق مبوجب القانون الداخلي        
لدولة ما ال يفرض شرط استخدام سبل االنتصاف هذه يف          

وبوجه خاص، ليس هناك شرط يقضي باستخدام . كل حالة
سبيل انتصاف ال ينطوي على إمكانية تقومي الوضع، مثالً          

ـ           ه عندما يتضح من البداية أن القانون الذي سـوف تطبق
احملكمة الداخلية ال ميكـن أن يـؤدي إال إىل رفـض أي             

من املادة  ) ب(وفيما عدا ذلك، ال حتاول الفقرة       . استئناف
 التعبري بصورة شاملة عن نطاق ومضمون قاعدة استنفاد ٤٤

سبل االنتصاف الداخلية، تاركة ذلك لقواعد القانون الدويل 
  .)٦٨٧(الواجبة التطبيق

   االحتجاج باملسؤوليةسقوط احلق فـي  - ٤٥ملادة ا

  :ال جيوز االحتجاج مبسؤولية دولة  

إذا تنازلت الدولة املضرورة تنازالً صـحيحاً         )أ(  
  عن الطلب؛ أو

إذا اعُترب أن الدولة املضرورة، بسبب تصرفها، قد    )ب(  
  . حقها يف تقدمي الطلبطوافقت موافقة صحيحة على سقو

                                                                                      
voies de recours internes dans le projet d’articles de la Commission du 

droit international", Festschrift für Rudolf Bindschedler (Bern, 

Stämpfli, 1980), p. 271 .يمافاحمللية  النتصافا بلس ستنفادا اعدةق حولو 
 .A. A ثــالً، م نظـر،ا إلنسـان،ا قوقح لتزامـاتا انتهاكاتب قتعلي

Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local 

Remedies in International Law: Its Rationale in the International 

Protection of Individual Rights (Cambridge University Press, 1983); 

and E. Wyler, L’illicite et la condition des personnes privées (Paris, 

Pedone, 1995), pp. 65–89.  
)٦٨٥( ELSI)  ٥٩، الفقرة ٤٦، ص ) أعاله٨٥انظر احلاشية.  
  .٦٣، الفقرة ٤٨، ص املرجع نفسه )٦٨٦(
 عملها املتعلـق    يفتتناول اللجنة املوضوع بالتفصيل     س )٦٨٧(

لتقرير الثاين للمقرر اخلاص املعـين باحلمايـة        انظر ا . باحلماية الدبلوماسية 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللـد الثـاين      ،٢٠٠١ولية  حالدبلوماسية يف   

A/CN.4/514.  
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  لتعليقا

 اتفاقية فيينا لعام     من ٤٥ شبيهة باملادة    ٤٥املادة    )١(
 فيما يتعلق بسقوط احلق يف ادعاء وجود عيـب يف           ١٩٦٩

نهيها    وتعاجل هذه املادة حالتني ميكن     . معاهدات ُيبطلها أو ُي
أن يسقط فيهما حق دولة مضرورة أو الدول األخرى املعنية 

: سؤولية دولة ترتكب فعالً غري مـشروع      يف االحتجاج مب  
على سقوط احلق يف تقـدمي      التنازل عن الطلب، واملوافقة     

وهبذا اخلصوص، حيتاج األمر إىل توضيح موقـف        . الطلب
 وغريها  ٤٢الدولة املضرورة وفق ما هو مشار إليه يف املادة          

فالتنازل الصحيح أو التـسوية     . من الدول املعنية خبرق ما    
الصحيحة للمنازعة بشأن املسؤولية بني الدولة املـسؤولة        

 كان هناك أكثـر مـن دولـة         والدولة املضرورة أو، إذا   
مضرورة، مجيع الدول املضرورة، قد ينفيان احلاجة إىل تقدمي 

واملواقف اليت تتخذها الدول الفردية     . أي مطالبة بالتعويض  
  . لن يكون هلا أثر كهذا٤٨املشار إليها يف املادة 

احلالة اليت تكون فيها    ) أ (الفقرة الفرعية ل  ووتتنا  )٢(
زلت إما عن احلق نفـسه أو عـن         دولة مضرورة ما قد تنا    

وهذا مظهر من مظاهر مبـدأ      . نتائجه من حيث املسؤولية   
املوافقة العام فيما يتصل باحلقوق أو االلتزامات يف تقـدير          

  .دولة ما

 ويف بعض احلاالت ميكن أال ينطبق التنازل إال على  )٣(
جانب واحد من جوانب العالقة القانونيـة بـني الدولـة           

 ،لتعويضات الروسيةاففي قضية .  املسؤولةاملضرورة والدولة
مثالً، طلبت السفارة الروسية مراراً وتكراراً من تركيا مبلغاً 
معيناً يعادل املبلغ األصلي للقرض، دون أية إشارة إىل فوائد 

كيا قد دفعت املبلغ    روملا كانت ت  . أو تعويضات عن التأخري   
ابة ختلٍ عن   املطالَب به فإن احملكمة رأت أن هذا السلوك مبث        

  .)٦٨٨(أي مطالبة أخرى ناشئة عن القرض

ال يكون التنازل ساري املفعـول إال إذا قُـدم          و  )٤(
وكما هو احلال بالنسبة للمظاهر األخرى      . بشكل صحيح 

ملوافقة الدولة، قد تنشأ مسائل تتعلـق بـصحة التنـازل،      
اإلكراه احملتمل للدولة أو ملمثليها، أو اخلطأ املادي فـي         ك
قضية الذي قد ينشأ عن سوء تفسري الدولة املسؤولة قائع الو

" تنازالً صحيحاً"واهلدف من استخدام عبارة . لتلك الوقائع
هو ترك مسألة فحوى التنازل الصحيح يف الظروف القائمة         

 يف هذا الشأن    ةومما يتسم بأمهية خاص   . )٦٨٩(للقانون العام 
                                                        

)٦٨٨( Russian Indemnity)   أعـاله ٣٥٤انظر احلاشـية (،  
  .٤٤٦ص 

 ارن الوضع فيما يتصل باملوافقة حـسب األصـول        ق )٦٨٩(
  .٢٠عليق على املادة من الت) ٨(-)٤(انظر الفقرات : ٢٠مبوجب املادة 

 عن  إعطاء الدولة املضرورة موافقتها إثر خرق التزام ناشئ       
قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل العـام، وال سـيما       

وملا كان مثل هذا اخلرق ميـس       . ٤خرق تنطبق عليه املادة     
مبصلحة اجملتمع الدويل ككل، فإن موافقة الدولة املضرورة        
أو إذعاهنا ال حيوالن مع ذلك دون اإلعـراب عـن تلـك       

  .املصلحة بغية ضمان تسوية تتفق مع القانون الدويل

ولئن كان من املمكن االستدالل على التنازل من          )٥(
تصرف الدول املعنية، أو من إقرار أحادي الطرف، فـإن          
التصرف واإلقرار جيب أن يكونا واضحني ال يشوهبما أي         

 ،راضي الفوسـفات يف نـاورو     أ عضبوفـي قضية   . لبس
حتجت أستراليا بأن سلطات ناورو تنازلت قبل االستقالل        ا

صالح بإبرام اتفاق يتعلق مبـستقبل صـناعة   عن مطالبة اإل  
. الفوسفات، وكذلك بإقرارات أصدرهتا وقت االسـتقالل      

ففيما يتعلق بالتنازل، أبان سجل املفاوضـات أن مـسألة          
التنازل عن مطالبة اإلصالح قـد طُرحت ولكنها مل ُتقبل،         

أما فيمـا   . واالتفاق نفسه مل يقل شيئاً عن هـذه النقطة       
ات، فإن اإلقرارات ذات الـصلة مل تكـن         يتعلق باإلقرار 

ورأت احملكمة أنه مل يكن هناك      . واضحة وخالية من اللبس   
مل ميثـل يف أي وقـت مـن         "تنازل مبا أن التصرف املعين      

... األوقات تنـازالً واضـحاً ال يـشوبه لـبس عـن             
إلقـرارات الـيت مت     اوبشكل خاص، فإن     .)٦٩٠("مطالباهتا

 بعض الغموض يف الصياغة     على الرغم من  "االستناد إليها،   
مل تنطوِ على أي خروج عن وجهة النظر اليت عرب عنها           ... 

ممثلو شعب ناورو بوضوح وتكرار أمام خمتلف هيئات األمم 
  .)٦٩١("املتحدة

وبقدر ما جيوز للدولة املضرورة التنازل صـراحة          )٦(
ق يف االحتجاج باملسؤولية، فإنه جيوز هلا أن توافق         حلعن ا 

احلالة  )ب(لفقرة الفرعية   اوتتناول  .  احلق على سقوط ذلك  
اليت تعترب فيها الدولة املضرورة أهنا وافقت موافقة صرحية،         

وتشدد هذه  . بتصرفها، على سقوط حقها يف تقدمي املطالبة      
نـد  عالدولة، الذي ميكن أن يـشمل،        صرفتاملادة على   

االقتضاء، التأخري الذي ال لزوم لـه، بوصفه املعيار احملدد         
وجمرد انقضاء الوقت بدون    . قوط احلق يف تقدمي املطالبة    لس

تسوية مطالبة ما ال يعترب يف حد ذاته مبثابة موافقة، وال سيما 
عندما تقوم الدولة املضرورة بكل ما هو من املعقول أن تقوم 

  .به لإلبقاء على مطالبتها

                                                        
)٦٩٠( Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary 

Objections)  ١٣، الفقرة ٢٤٧، ص ) أعاله٢٣٠انظر احلاشية.  
  .٢٠، الفقرة ٢٥٠، ص املرجع نفسه )٦٩١(
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ُتسقط مبوافقتها  نواملبدأ القاضي بأنه جيوز للدولة أ  )٧(
االحتجاج باملسؤولية قد أيدته حمكمـة العـدل        حقها يف   

 وذلك  ،راضي الفوسفات يف ناورو   أ عضبالدولية يف قضية    
  :يف املقطع التايل

سلّم احملكمة بأنه حىت عند خلو املعاهدة من حكم واجب التطبيق فـإن             ت
على أهنا . ة املطاِلبة ميكن أن حيول دون قبول الطلب لالتأخري من جانب الدو   

. القانون الدويل ال يقرر حدوداً زمنية بعينها يف هـذا الـشأن  تشري إىل أن    
ولذلك ُيترك لتقدير احملكمة أن حتدد يف ضوء مالبسات كل قضية مـا إذا              

  .)٦٩٢(كان مضي الوقت جيعل الطلب غري مقبول

طلب أملانيا مقبول حىت   رأت احملكمة أن،غرانداليف قضية و
 بعد مرور بضعة    وإن كانت أملانيا قد اختذت إجراء قانونياً      

  .)٦٩٣(أعوام على معرفتها باالنتهاك
ويتمثل أحد شواغل القواعد املتعلقة بالتأخري يف أنه   )٨(

قد تنشأ صعوبات إضافية للدولة املدعى عليهـا بـسبب          
. تقـدميها وانقضاء الوقت، فيما يتعلق مثالً بتجميع األدلة        

اعتبارات  نتيينجوقضية   تيفنسنسوهكذا قُدمت يف قضية     
ويف املقابل،  . )٦٩٤( للدولة املدعى عليها   اإلجرائينصاف  اإل

فإن الدفع حبجة التأخري مرفوض مىت تعذّر علـى الدولـة           
املدعى عليها، يف ظروف قضية ما، إثبات وجود أي ضرر          

وكانت يف   حلق هبا، كما لو كانت على علم دوماً باملطالبة        
  .)٦٩٥(وضع يسمح هلا جبمع األدلة املتعلقة هبا وحفظها

وباإلضافة إىل ذلك، وخالفاً ملا توحي به لفظـة           )٩(
، مل تعكف احملاكم الدولية على جمرد قياس انقضاء         "تأخري"

ومل توضع أية حدود    . الوقت وتطبيق حدود زمنية صارمة    
وقـد  . )٦٩٦(زمنية مقبولة عموماً معبَّر عنها بعدد السنوات      

                                                        
وقد رأت  . ٣٢، الفقرة   ٢٥٤-٢٥٣، ص   املرجع نفسه  ) ٦٩٢(

ألة، أن   هذه القضية، ونظراً إىل اخللفية التارخييـة للمـس         فاحملكمة يف ظرو  
وتركت إىل  ). ٣٦الفقرة  (مطالبة ناورو مل تكن غري مقبولة على هذا األساس          

أساس الدعوى أمر البت يف أية مسألة تتعلق بإحلاق الضرر بالدولة املـدعى             
  .١٣من التعليق على املادة ) ٨(انظر كذلك الفقرة . عليها بسبب التأخري

)٦٩٣( LaGrand, Provisional Measures)  انظر احلاشية
  ،) أعـاله ١١٩انظر احلاشـية  ( LaGrand, Judgmentو)  أعاله٩١
  .٥٧- ٥٣، الفقرات ٤٨٧- ٤٨٦ص 

 .Stevenson, UNRIAA, vol. IX (Sales No نظــرا )٦٩٤(

59.V.5), p. 385 (1903); and Gentini, ibid., vol. X (Sales No. 60.V.4), p. 

551 (1903).  
 .Tagliaferro, UNRIAA, vol. X (Sales Noنظر مـثالً ا )٦٩٥(

60.V.4), p. 592, at p. 593 (1903) .   وانظر أيضاً احلكم الفعلـي يف قـضية
Stevenson)  ٣٨٧-٣٨٦، ص ) أعاله٦٩٤احلاشية.  
 بعض احلاالت، توضع حدود زمنية لفئات حمددة من         يف ) ٦٩٦(

د الزمين الذي مدته ستة     مثالً احل (املطالبات الناشئة مبوجب معاهدات حمددة      
من االتفاقية األوروبيـة   ) ١(٣٥ردية مبوجب املادة    أشهر احملدد للمطالبات الف   

مثالً يف ميدان الصفقات    (، وال سيما يف جمال القانون اخلاص        )حلقوق اإلنسان 

اقترحت وزارة اخلارجية الفيدرالية السويـسرية يف عـام         
 عاماً ابتداًء من ظهور ٣٠ و٢٠فترة تتراوح ما بني  ١٩٧٠
وذكرت جهات أخرى أن الـشروط أكثـر        . )٦٩٧(املطالبة

صرامة بالنسبة للمطالبات التعاقدية منها بالنسبة للمطالبات 
 حد  عومل حتظ بالقبول أية حماولة لوض     . )٦٩٨(غري التعاقدية 

وقد يكون من . )٦٩٩(زمين حمدد أو حمدود للمطالبات الدولية
لصعب جداً وضع أي حد بعينه، نظراً لتنـوع احلـاالت           ا

  .وااللتزامات والتصرفات اليت قد ينطوي عليها األمر

مىت مت إخطار الدولة املدعى عليها باملطالبة فإن        و  )١٠(
عترب عادة يلن ) مثالً أمام حمكمة دولية(التأخري يف النظر فيها 
العدل  وهكذا فقد رأت حمكمة      .)٧٠٠(أنه جيعلها غري مقبولة   

 أنـه   ،راضي الفوسفات يف ناورو   أ عضبالدولية، يف قضية    
يكفي كون ناورو أشارت إىل مطالباهتا فـي املفاوضـات         
الثنائيـة مع أستراليا يف الفترة السابقة إلقامة املرافعـات         

اليافريو تة يويف قض. )٧٠١(١٩٨٩القانونيـة رمسياً فـي عام 
 ٣١غم من انقضاء    رتأى أيضاً احملكِّم رالتسون أنه على الر      ا

عاماً على إحلاق الضرر فإن املطالبة مقبولة، نظراً ألنـه مت           
  .)٧٠٢(اإلخطار هبا فوَر حدوث الضرر

                                                                                      
انظر اتفاقية فترة التقـادم فـي البيـع الـدويل         ). التجارية والنقـل الدويل  

 خالفــاً و. للبضائع، بصيغتها املعدلة فـي الربوتوكول امللحق باالتفاقيـة      
لذلك فمن غري املألوف إىل حـد كبري أن ختضع أحكـام املعاهدات الـيت             

  .تتناول املطالبات فيما بني الدول ألية حدود زمنية صرحية
 ١٩٧٠ديـسمرب  / كانون األول٢٩لبالغ املؤرخ   ا )٦٩٧(

 Annuaire suisse de droit international, vol. 32واملستنـسخ يف 

(1976), p. 153.  
)٦٩٨( C.-A. Fleischhauer, "Prescription", Encyclopedia 

of Public International Law (see footnote 409 above), vol. 3, p. 

1105, at p. 1107.  
ؤكد عدد كبري من األحكام الدولية عدم وجود قواعد         ي ) ٦٩٩(

وضـاً عـن    عو. عامة، وبشكل خاص أية فترة تقادم حمددة مقيسة باألعوام        
وإىل جانب  . ر تتعلق بوقائع القضية املعنية    ذلك، فإن مبدأ التأخري مسألة تقدي     

 ٢٣٢ و ٢٣٠انظـر احلاشـيتني     (راضي الفوسفات يف ناورو     أقضية بعض   
؛ ٥٦١، ص   ) أعاله ٦٩٤احلاشية  ( Gentini، انظر، على سبيل املثال،      )أعاله

  .Ambatielos arbitration, ILR, vol. 23, p. 306, at pp. 314–317 (1956)و
لتمييز بني االخطار باملطالبة وبدء    يما يتصل بإقرارات ا   ف )٧٠٠(

 ,.R. Jennings and A. Watts, edsاملرافعات انظر، علـى سـبيل املثـال،   

Oppenheim’s International Law, 9th ed. (Harlow, Longman, 1992), vol. 

I, Peace, p. 527; and C. Rousseau, Droit international public (Paris, 

Sirey, 1983), vol. V, p. 182.  
)٧٠١( Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary 

Objections)  ٢٠، الفقرة ٢٥٠، ص ) أعاله٢٣٠انظر احلاشية.   
)٧٠٢( Tagliaferro ) ٥٩٣، ص ) أعاله٦٩٥انظر احلاشية.  
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خالصة القول إن املطالبة ال تكون غري مقبولـة         و  )١١(
 ألسباب التأخري إال إذا كانت مثة ظروف تستوجب اعتبار        

إذا أن الدولة املضرورة قد قبلت ضمناً بسقوط املطالبة أو          
وتقوم احملاكم  . أضر ذلك بشكل بالغ بالدولة املدعى عليها      

الدولية عموماً مبوازنة مرنة للمالبسات ذات الصلة يف قضية 
ما، مع مراعاة مسائل مثل تصرف الدولة املـدعى عليهـا           

والعامل احلاسم هو  . وأمهية احلقوق اليت ينطوي عليها األمر     
رضت لـضرر مـا   ما إذا كانت الدولة املدعى عليها قد تع 

نتيجة تأخري، مبعىن أن الدولة املدعى عليها كان ميكـن أن           
وحىت إذا كان هناك . تتوقع بشكل معقول أال تستمر املطالبة

ضرر ما، فقد يكون من املمكن أخذه بعـني االعتبـار يف            
  .)٧٠٣(حتديد شكل التعويض أو مداه

  عدد الدول املضرورةت  - ٤٦ ةملادا

نفس الفعل غري املـشروع     عندما تتضرر عدة دول من        
دولياً، جيوز لكل دولة مضرورة أن حتـتج، بـصورة منفـصلة،            

  .مبسؤولية الدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع دولياً

  لتعليقا

 حالة تعدد الـدول املـضرورة،       ٤٦تتناول املادة     )١(
وهي تنص على املبدأ القائـل      . ٤٢ة  دباملعىن املعّرف يف املا   
ناك عدة دول مضرورة، جيـوز لكـل        بأنه حيثما كانت ه   

واحدة منها أن حتتج بصورة منفصلة باألصالة عن نفـسها          
  .باملسؤولية عن الفعل غري املشروع دولياً

" مضرورة"وميكن أن توصف عدة دول بأهنا دول          )٢(
 الدول اليت   عوعلى سبيل املثال، فإن مجي    . ٤٢مبوجب املادة   

 `٢`)ب(مبعىن الفقرة   يكون االلتزام املترابط واجباً جتاهها      
ويف حالة تعدد الدول .  إمنا تتضرر نتيجة خرقه٤٢من املادة 

املضرورة، جيوز لكل واحدة من هذه الدول التماس الكّف         
عن العمل غري املشروع إذا كان متواصالً، واملطالبة باجلرب         

ومل يتم التشكيك قط يف هـذا       . فيما يتصل بالضرر نفسه   
  . نفسها٤٢ة يف أحكام املادة االستنتاج، وهو واضح صراح

وليس من غري املـألوف أن تتقـدم عـدة دول             )٣(
ففـي  . مبطالبات ناشئة عن نفس الفعل غري املشروع دولياً       

 مثالً، رفعت أربع دول دعاوى ،"وميبلدون. "أس. سأقضية 
 من املادة ١وجب الفقرة مبأمام حمكمة العدل الدويل الدائمة 

أي مـن الـدول     "      جتيز ل  من معاهدة فرساي، اليت      ٣٨٦
رفع دعوى يف حالة خرق أحكام املعاهدة املتعلقة        " املهتمة

لكـل مـن    "والحظت احملكمة أن    . باملرور عرب قناة كييل   
                                                        

  . والتعليق عليها٣٩نظر املادة ا )٧٠٣(

الدول املدعية األربع مصلحة واضحة يف تنفيذ األحكـام         
املتعلقة بقناة كييل ألهنا متتلك مجيعها أساطيل وسفناً جتارية     

 ١أت أن كالً منها مشمول بالفقرة ور". ترفع علم كل منها
حىت ولو مل تكن قادرة على أن ُتثبت أن         " ٣٨٦من املادة   

والواقـع أن فرنـسا     . )٧٠٤("ضرراً حلق بأية مصلحة مالية    
وحدها، اليت متثل متعهد السفينة، هي اليت طالبت بالتعويض 

باحلادث اجلوي الـذي    قضايا املتعلقة   لويف ا . وُحكم هلا به  
 رفعت الواليات املتحـدة     ،١٩٥٥يوليه  / متوز ٢٧وقع يف   

واململكة املتحدة وإسرائيل دعاوى ضد بلغاريا فيما يتعلق        
بتدمري طائرة مدنية إسرائيلية وما أدى إليه من خـسائر يف           

 ادعت كل من    ،لتجارب النووية اويف قضايا   . )٧٠٥(األرواح
وزيلندا بأنه حلق هبا أذى بطرق خمتلفة من جراء         يأستراليا ون 

  .)٧٠٦(رنسا بتجارب نووية فضائية يف جزيرة مورورواقيام ف

وعندما ال تطالب الدول املعنية بتعويض ملصلحتها         )٤(
  هي، وهو أمر خيتلف عن إعالن املوقـف القـانوين، قـد           

ال يكون واضحاً ما إذا كانت هذه الدول تطالب كـدول           
ل حتتج باملسؤولية حفاظاً على املـصلحة       ومضرورة أو كد  
  والواقـع أنـه قـد   . ٤٨امة مبوجب املادة    املشتركة أو الع  

ال يكون من الضروري يف حاالت كهذه حتديد الفئة الـيت           
تنتمي إليها تلك الدول، شريطة أن يكون واضحاً أهنا تنتمي 

وعندما تكون هناك أكثر من دولة      . إىل واحدة من الفئتني   
مضرورة واحدة تطالب بتعويض ملصلحتها هي أو ملصلحة        

لي أن مطالبة كل منها جيب أن تقتـصر         رعاياها، فمن اجل  
وقد تنشأ أيضاً ظروف تتقدم فيها . على الضرر املتكبد فعالً

عدة دول حلق هبا ضرر من جراء نفس الفعـل مبطالبـات            
فعلى سبيل املثال، قد تطالب دولة بالرد بينمـا         . متعارضة

وإذا كان الرد ال يقبل     . قـد تفضل دولة أخرى التعويض    
ذه احلالة وكان اختيار الدولـة الثانيـة        القسمة يف مثل ه   

صحيحاً، قد يكون من املناسب منح تعويض فيما يتـصل          

                                                        
)٧٠٤( S.S. "Wimbledon")  أعــاله٣٤اشــية احلانظــر (،  

  .٢٠ص 
دولية إهنا ال تتمتع باختـصاص      الت حمكمة العدل ال   ق )٧٠٥(

 .Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v:للنظر يف املطالبة اإلسـرائيلية 

Bulgaria), Judgment, I.C.J. Reports 1959, p. 131، بعد ذلك سـحبت  و
شـارت إسـرائيل يف     أو. اململكة املتحدة والواليات املتحدة مطالبتيهمـا     

صل تنسيق فعال للمطالبـات بـني خمتلـف         مذكرهتا التفسريية إىل أنه ح    
أن أحد األسباب الرئيسية إلقامـة تنـسيق        : "احلكومات املطالبة وأضافت  

يتصف هبذا الطابع منذ املراحل األوىل كان احليلولة، قدر اإلمكـان، دون            
تقدمي مطالبات مزدوجة إىل احلكومة البلغارية وما قد يؤدي إليه ذلك مـن    

  .١٠٦، ص ) أعاله٣٦٣اشية انظر احل" (تعويضات مزدوجة
 Nuclear Tests (Australia v. France) and (Newنظرا )٧٠٦(

Zealand v. France) ) على التوايل٤٦٠ و٢٥٦، ص ) أعاله١٩٦احلاشية .  
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وعلى أية حال، يتوقع من دولـتني       . )٧٠٧(بكلتا املطالبتني 
مضرورتني قدم كل منهما مطالبة بشأن نفس الفعل غـري          

تيهمـا مبـا حيـول دون ازدواج        باملشروع أن تنسقا مطال   
 العدل الدولية يف الفتـوى      وكما أشارت حمكمة  . التعويض
احملـاكم الدوليـة    " فـإن    ،التعويض عن األضرار  باملتعلقة  

أصبحت معتادة على مشكلة املطالبات اليت هتم دولـتني أو   
أكثر، وهي تعرف كيف حتمي الدولة املدعى عليها يف مثل          

  .)٧٠٨("هذه احلالة

   تعدد الدول املسؤولة - ٤٧ملادة ا
ـ        - ١   سؤولة عـن  عندما تكون هناك عدة دول م

نفس الفعل غري املشروع دولياً، ميكن االحتجاج مبسؤولية كـل          
  .دولة فيما يتعلق بذلك الفعل

  :١الفقرة   - ٢  

ال جتيز ألية دولة مضرورة أن تسترد، بواسطة   )أ(  
  التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛

ختل بأي حق يف الشكوى ضـد الـدول          ال  )ب(  
  .املسؤولة األخرى

  قلتعليا

 احلالة اليت تتعدد فيهـا الـدول        ٤٧تتناول املادة     )١(
وهي تنص  . املسؤولة فيما يتصل بنفس الفعل غري املشروع      

على املبدأ العام وهو أنه يف مثل هذه احلاالت تكون كـل            
، ادولة مسؤولة بصورة منفصلة عن التصرف املنسوب إليه       

ة أو  وأن املسؤولية ال يقلل منها أو حيّد من شأهنا كون دول          
  .أكثر من الدول األخرى مسؤولة أيضاً عن نفس الفعل

وميكن أن تكون عدة دول مسؤولة عن نفس الفعل   )٢(
فعلـى  . غري املشروع دولياً يف جمموعة متنوعة من الظروف   

عاً مسبيل املثال، ميكن أن تشترك دولتان أو أكثر يف القيام           
هنـا  بفعل غري مشروع دولياً يف ظروف ميكن فيها اعتبار أ         
ويف . تتصرف على حنو مشترك فيما يتصل بكامل العمليـة        

تلك احلالة، ميكن للدولة املضرورة أن تطالب كل دولة من          
أو ميكن  . الدول املسؤولة بتربير التصرف غري املشروع ككل      

لدولتني التصرف من خالل هيئة مشتركة تقوم بالتـصرف         
أو . ياملعين، مثل سلطة مشتركة مسؤولة عن إدارة هنر حدود

ميكن أيضاً إلحدى الدول أن توجِّه دولة أخرى وتتحكم فيها 

                                                        
يـث رفـض   ح ،Forests of Central Rhodopiaارن ق )٧٠٧(

نها أن اجلهات املهتمة بالرد، من أشخاص       ماحملكّم أن حيكم بالرد ألسباب      
  .١٤٣٢، ص ) أعاله٣٨٢انظر احلاشية (ت، مل تطالب مجيعها به أو كيانا

)٧٠٨( Reparation for Injuries ) أعـاله ٣٨انظر احلاشية ( ،
  .١٨٦ص 

يف ارتكاب نفس الفعل غري املشروع دولياً من جانب هـذه           
  .)٧٠٩(األخرية، حبيث تكون الدولتان مسؤولتني عن الفعل

القـانون   ومن املهم عدم افتراض أن مفاهيم وقواعد        )٣(
شر على القانون الداخلي يف هذا اجملال ميكن أن تنطبق بشكل مبا

بالتكافـل  "و" املـشتركة "فعبارات مثـل املـسؤولية      . الدويل
مـستمدة مـن خمتلـف األعـراف        " بالتضامن"و" والتضامن
ويف القانون  .  وأوجه التشابه جيب أن ُتطبق حبذر      ،)٧١٠(القانونية

لة تعدد الدول املسؤولة يف كون      االدويل، يتمثل املبدأ العام يف ح     
نفصلة عن التصرف املنسوب إليهـا      كل دولة مسؤولة بصورة م    

ومبدأ املسؤولية املـستقلة يعكـس      . ٢باملعىن املقصود يف املادة     
املوقف يف إطار القانون الدويل العام، يف غياب اتفـاق يفيـد            

غري أنه لدى تطبيق ذلك املبـدأ       . )٧١١(العكس بني الدول املعنية   
ت كن أن تنشأ حالة ُينسب فيها التصرف الواحد يف نفس الوق          مي

لعدة دول ويكون فعالً غري مشروع دولياً بالنسبة لكل واحـدة    
  . إمنا تتطرق حلاالت كهذه٤٧واملادة . منها

 )٧١٢(راضي الفوسفات يف ناورو   أ عضبويف قضية     )٤(
 قد أدارت ناورو    -  املدعى عليه الوحيد     - كانت أستراليا   

ضع للوصاية مبوجب اتفاق الوصاية بالنيابة عن       اكإقليم خ 
وحاّجت أستراليا بأنه ال ميكن لناورو . الث املعنيةالدول الث

أن تقاضيها مبفردها وإمنا فقط باالشتراك مـع الـدولتني          
كما حاجت أستراليا بأن الدولتني طرفان . األخريني املعنيتني

الزمان يف القضية وأن املطالبة املوجهة ضد أستراليا وحدها        
ـ غري مقبولة، وفقاً للمبدأ الذي صـيغ يف          لعملـة  ضية ا ق

وحاّجــت أيضـاً بأن مسؤولية الـدول      . )٧١٣(الذهبية
الثالث املكونة للسلطة القائمة باإلدارة إمنا هي مـسؤولية         

، وبأنه ال جيوز رفع دعوى على واحدة منها دون "تضامنية"
تعلق مبسألة يوفيما . وقد رفضت احملكمة احلجتني. األخريني

  :قالت احملكمة ما يلي" التضامنية"املسؤولية 
لقد أثارت أستراليا مسألة ما إذا كانت مسؤولية الـدول الـثالث            

حيث إنه ميكن أن تكون أي دولة من        ) تضامنية" (مشتركة ومجاعية "
الدول الثالث مطالبة بتقدمي جرب كامل عن الضرر الناجم عـن أي            

مة باإلدارة، وليس جمرد الثلـث أو أي        ئخرق اللتزامات السلطة القا   
ال عالقة لـه مبسألة ما إذا ... وهذا األمر . بةحصة أخرى غري متناس

وال ترى احملكمـة    . كان جيوز رفع دعوى على أستراليا وحــدها      

                                                        
  . والتعليق عليها١٧نظر املادة ا )٧٠٩(
الطالع على دراسة استقـصائية مقارنـة للقـوانني        ل )٧١٠(

 .T. Weir, locؤولية بالتضامن أو املسؤولية املشتركة، انظرسالداخلية بشأن امل

cit. (footnote 471 above), vol. XI, especially pp. 43–44, sects. 79–81.  
من التعليق االستهاليل على    ) ٥ (-) ١(نظر الفقرات   ا )٧١١(

  .الفصل الرابع من الباب األول
  . أعاله٢٣٠انظر احلاشية  )٧١٢(
) ١١(وانظر أيضاً الفقـرة     .  أعاله ٢٨٦نظر احلاشية   ا )٧١٣(

  .١٦من التعليق على املادة 
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فيمـا ُعرض عليها ما يربر عدم قبول أي دعوى ُترفع ضد دولـة              
ن االدعـاء يـثري   أواحدة من الدول الثالث حني بدء التقاضي جملرد     

. أستراليا مع دولتني أخـريني    أسئلة حول إدارة اإلقليم اليت تتقامسها       
وال ميكن إنكار االلتزامات املترتبة على أسـتراليا مبوجـب اتفـاق          
الوصاية بوصفها إحدى الدول الثالث اليت تشكل السلطة القائمـة          
باإلدارة، وليس هناك يف طبيعة ذلك االتفاق ما مينع احملكمة من النظر 

  .)٧١٤(يف ادعاء انتهاك أستراليا لتلك االلتزامات

حرصت احملكمة على إضافة أن قرارها بشأن االختصاص        و
ال يفصل يف مسألة ما إذا كان سيتعني على أستراليا، إذا           "

ثبتت مسؤوليتها، جرب كامل الضرر الذي تّدعي ناورو أنه         
ص ئحلق هبا أو جزء منه فقط، بعد إيالء االعتبـار خلـصا           

ي وال سيما للدور اخلاص الذ... نظامي االنتداب والوصاية 
  .)٧١٥("تلعبه أستراليا يف إدارة اإلقليم

ومدى مسؤولية التصرف الصادر عن عدد مـن          )٥(
 ومن األمثلة على .)٧١٦(الدول تتطرق لـه أحياناً املعاهدات

ذلك املعروفة جيداً اتفاقية املسؤوليــة الدوليـة عــن         
 من ١وتنص الفقرة .  األجسام القضائية ااألضرار اليت حتدثه  

املـسؤولية بالتكافـل    "شكل صريح علـى     املادة الرابعة ب  
إذا حلق ضرر بدولة ثالثة نتيجة لالصطدام بني        " والتضامن

ويف بعض األحيان تكون . جسمني فضائيني أطلقتهما دولتان
. املسؤولية موضوعية وتستند يف بعضها اآلخر إىل مبدأ اخلطأ

  : من املادة الرابعة على ما يلي٢وتنص الفقرة 
ؤولية بالتكافل والتضامن، املشار إليها يف الفقرة       مجيع حاالت املس   يف
يوّزع عبء التعويض عن الضرر بني الدولتني       ...  من هذه املادة     ١

األوليني بنسبة خطأ كل منهما؛ فإذا مل يتيسر حتديد مدى خطأ كل            
ويكون هذا التوزيع   . ساويتمنهما، ُوّزع عبء التعويض عليهما بال     

 يف طلب احلصول على كامل التعويض       دون إخالل حبق الدولة الثالثة    

                                                        
)٧١٤( Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary 

Objections)  ٤٨، الفقرة ٢٥٩-٢٥٨، ص ) أعاله٢٣٠انظر احلاشية.  
وُسحبت القضية  . ٥٦، الفقرة   ٢٦٢، ص   املرجع نفسه  )٧١٥(

ـ            فع علـى   ديف وقت الحق عمالً باتفاق وافقت أستراليا مبوجبه على أن ت
ووافقـت بعـد ذلـك      . دفعات مبلغاً معادالً لكامل مبلغ مطالبة ناورو      

. احلكومتان األخريان على املسامهة يف املدفوعات يف إطار هذه التـسوية          
 ٢٣٢احلاشـية   (Certain Phosphate Lands in Nauru, Order انظر قضية

  .)املرجع نفسه(واتفاق التسوية ) أعاله
ولية االحتاد األورويب والدول    ؤتمثل حالة خاصة يف مس    ت ) ٧١٦(

حيث ُيعّد االحتاد ومجيع أو بعض      " اقات املختلطة االتف"األعضاء فيه مبوجب    
انظر، على سبيل املثال، املرفق التاسـع       . أعضائه أطرافاً باألصالة عن أنفسهم    
بشكل أعم، وفيما يتصل باالتفاقـات  و. التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   

 A. Rosas, "Mixed Union―mixed، علـى سـبيل املثـال،   راملختلطة، انظ

agreements", International Law Aspects of the European Union, M. 

Koskenniemi, ed. (The Hague, Kluwer, 1998), p. 125.  

قة، الـيت           املستحـق مبوجب هذه االتفاقية من أي مـن الدول املُطِل
  .)٧١٧(هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها مجيعاً

من الواضح أن ما تقدم ميثل قاعـدة ختـصيص ويتعلـق            و
ف املشروع ال باملسؤولية مبعىن هـذه       رباملسؤولية عن التص  

لوقت نفسه، فإن ذلك يعد مؤشراً ملا ميكن ويف ا. )٧١٨(املواد
بقدر ما " بالتكافل والتضامن"أن يكون عليه نظام املسؤولية 
  .يتعلق األمر بالدولة املضرورة

، وحيثما تكـون    ٤٧من املادة    ١لفقرة  اوحسب    )٦(
ع دولياً، جيوز وعدة دول مسؤولة عن نفس الفعل غري املشر

 فيما يتصل بذلك    االحتجاج مبسؤولية كل دولة من الدول     
والقاعدة العامة يف القانون الدويل هي املـسؤولية        . الفعل

 ١املنفصلة للدولة عن أفعاهلا غري املشروعة، وتعكس الفقرة    
 ال تعترف بالقاعدة العامة     ١والفقرة  . هذه القاعدة العامة  

للمسؤولية املشتركة والتضامنية، وال هي تستبعد إمكانية أن 
 مسؤولة عن نفس الفعل غري املشروع تكون دولتان أو أكثر

ومسألة ما إذا كان األمر كذلك تتوقف على ظروف . دولياً
  .كل دولة من الدول املعنية والتزاماهتا الدولية

، وحيثما تكون   ٤٧ من املادة    ١ومبوجب الفقرة     )٧(
 املشروع دولياً، جيوز ريعدة دول مسؤولة عن نفس الفعل غ

 منها على حدة من جانب      االحتجاج مبسؤولية كل واحدة   
واآلثار النامجة  . ٤٢الدولة املضرورة باملعىن الوارد يف املادة       

عن الفعل غري املشروع، مثالً من حيث اجلرب، هي اآلثـار           
  .املنبثقة عن أحكام الباب الثاين فيما يتصل بتلك الدولة

 إال حلالـة تعـدد الـدول        ٤٧ة  دوال تتطرق املا    )٨(
وحتديد . س الفعل غري املشروع دولياًاملسؤولة فيما يتصل بنف

مثل هذا الفعل يتوقف على االلتزام األويل اخلاص، وال ميكن 
وبطبيعة احلال ميكن أن تنشأ حاالت تكون . أن يتقادم نظرياً

فيها عـدة دول قـد أسهمت، بفعل منفصل غري مشروع         
فمثالً ميكن أن تـسهم     . دولياً، فـي إحداث الضرر نفسه    

تلويث هنر بتفريغ امللوثات بشكل مستقل عـدة دول فـي 
يبـدو أن يوغوسالفيا    ناة كورفو قففي حادثة   . عن غريها 

زرعت فعالً ألغاماً ورمبا كانت مسؤولة عن األضرار الـيت          
ورأت حمكمة العدل الدولية أن ألبانيـا . سببتها هذه األلغام

لكة املتحدة عن الضرر نفسه على مكانت مسؤولة أمـام امل
أهنا كانت على علم أو كان مـن املفـروض أن          أسـاس  

تكـون على علم بوجـود األلغـام ومبحاولـة الـسفن           

                                                        
 من املادة اخلامسة اليت تنص علـى  ٢نظر أيضاً الفقرة   ا )٧١٧(

  .بالتكافل والتضامن التعويض فيما بني الدول اليت تكون مسؤولة
ل التمييـز بـني     من التعليق العام حو   ) ٤(نظر الفقرة   ا )٧١٨(

املسؤولية الدولية عن األفعال غري املشروعة واملسؤولية الدولية الناشئة عـن     
  .التصرف املشروع
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الربيطانيـة ممارسة حقها يف العبور، ولكنـها مل تقــم          
بيد أنه مل ُيذكر أن مسؤولية ألبانيا عن . )٧١٩(بتحذير السفن

املشتركة لدولة ثالثة،  عدم حتذير السفن تقلل منها املسؤولية
ويف مثل هذه احلاالت    . استبعاد هذه املسؤولية  ناهيك عن   

فإن مسؤولية كل دولة من الدول املشاركة ُتحدَّد بـشكل          
  .فردي باالستناد إىل تصرفها وبالرجوع إىل التزاماهتا الدولية

 خيضع ٤٧ من املادة ١واملبدأ العام املبني يف الفقرة   )٩(
 )أ (لفقـرة الفرعيـة   اأما  . ٢لفقرة  ايف   للشرطني احملددين 

فتتطرق ملسألة االسترداد املزدوج مـن جانـب الدولـة          
وهي تنص على أن الدولة املضرورة ال جيوز هلا         . املضرورة

أن تسترد، على سبيل التعويض، أكثر من الـضرر الـذي           
ويرمي هذا احلكم إىل محاية الدول املسؤولة،       . )٧٢٠(تكبدته

مـي  وال ير . ويض حيدده الضرر املتكبد   عإذ إن التزامها بالت   
هذا املبدأ إال ضمان منع االسترداد الفعلي ألكثر من مقدار          
الضرر وال يستبعد منح التعويض املتزامن لدولتني مسؤولتني 
أو أكثر، لكن منح التعويض يتم، فيمـا يتعلـق بالدولـة          

  .املضرورة، إذا دفعت أيٌّ من الدولتني كامل التعويض
يسلم بأنـه    ،)ب(لفقرة الفرعية   االثاين، يف    والشرط  )١٠(

حيثما ال يكون هناك أكثر من دولة مسؤولة واحدة فيما يتصل           
وهـذا  . بنفس الضرر، ميكن أن تنشأ مسائل تتعلق باملـسامهة        

 من املـادة    ٢منصوص عليه حتديداً وعلى سبيل املثال يف الفقرة         
سؤولية الدولية   من املادة اخلامسة من اتفاقية امل      ٢الرابعة والفقرة   
ومن جهة أخـرى،    .  حتدثها األجسام الفضائية   عن األضرار اليت  

قد تكون هناك حاالت ال يسمح فيها برجوع دولة مـسؤولة           
ال تتطـرق   ) ب(والفقرة الفرعيـة    . على دولة مسؤولة أخرى   

ملسألة االشتراك بني عدة دول مسؤولة عن نفس الفعـل غـري            
املشروع؛ وإمنا تقتصر على جمرد النص على أن املبـدأ العـام            

 ال خيل بأي حق يف الرجـوع قـد          ١عليه يف الفقرة    املنصوص  
  .متارسه دولة مسؤولة ضد أي دولة مسؤولة أخرى

  احتجاج دولة غري مضرورة  - ٤٨ملادة ا
  مبسؤولية دولة أخرى

حيق ألي دولة خالف الدولـة املـضرورة أن       - ١  
  :٢حتتج مبسؤولية دولة أخرى وفقاً للفقرة 

جبـاً جتـاه    ذا كان االلتزام الذي ُخرق وا     إ  )أ(  
جمموعة من الدول تضم تلك الدولة، وكان الغرض منه هو محاية           

  مصلحة مجاعية للمجموعة؛ أو
                                                        

)٧١٩( Corfu Channel, Merits) أعـاله ٣٥نظر احلاشية ا (،  
  .٢٣-٢٢ص 

 هذا املبدأ   لقد أكدت حمكمة العدل الدويل الدائمة مث      ل )٧٢٠(
لـى  ع  ،  )      أعاله  ٣٤  ة           انظر احلاشي (Factory at Chorzów, Merits يف قضية 

سبيل املثال، عندما رأت أنه ال ميكن منح التعويض الذي تطالب به أملانيـا          
  .٤٩ و٤٥ وانظر أيضاً ص ؛ )  ٥٩   ص" (أو منح نفس التعويض مرتني"

إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجبـاً جتـاه           )ب(  
  .اجملتمع الدويل ككل

جيوز ألية دولة حيق هلا أن حتتج مبسؤولية دولة        - ٢  
  :تطلب من الدولة املسؤولة  أن١أخرى مبوجب الفقرة 

الكف عن الفعل غري املشروع دولياً وتقـدمي     )أ(  
  ؛ ٣٠تأكيدات وضمانات بعدم التكرار طبقاً للمادة 

الوفاء بااللتزام باجلرب، طبقاً للمـواد الـسابقة،          )ب(  
  .لصاحل الدولة املضرورة أو اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي أُخل به

ج الدولـة املـضرورة     اتنطبق شروط احتج    - ٣  
 علـى   ٤٥ و ٤٤ و ٤٣دولة أخرى مبوجـب املــواد       مبسؤولية  

  .١احتجاج الدولة اليت حيق هلا ذلك مبوجب الفقرة 

  لتعليقا

. ٤٢ القاعدة الواردة يف املـادة       ٤٨تكمل املادة     )١(
وهي تتناول االحتجاج باملسؤولية من جانـب دول غـري          

. ماعيـة جلالدولة املضرورة تتصرف من أجل املـصلحة ا       
 ٤٨ا االحتجاج باملسؤولية مبوجب املادة والدولة اليت حيق هل

ال تتصرف بصفتها الفردية بسبب تعرضها لـضرر وإمنـا          
بصفتها عضواً يف جمموعة دول يكون االلتزام جتاهها واجباً، 

وهذا . أو يف الواقع بصفتها عضواً يف اجملتمع الدويل ككل        
" ألي دولة خالف الدولة املـضرورة     "التمييز تؤكده عبارة    

  .٤٨ من املادة ١ الفقرة الواردة يف
 إىل فكرة أنه يف حالـة خـرق         ٤٨وتستند املادة     )٢(

التزامات حمددة حتمي املصاحل اجلماعية جملموعة من الدول أو         
مصاحل اجملتمع الدويل ككل، ميكن لدول ليست هي نفـسها          

وفيما  وبالفعل،.  أن حتتج باملسؤولية   ٤٢مضرورة مبعىن املادة    
ه اجملتمع الدويل ككل، ذكرت احملكمة      يتصل بااللتزامات جتا  

الدولية حتديداً الشيء نفسه يف حكمها الصادر يف قـضيـة          
ورغم أن احملكمــة الحظـت     . )٧٢١(ركة برشلونة للجر  ش

يف إعمال  " اعتبار أن جلميع الدول مصلحة قانونية     "أنه ميكن   
وقف الـدول  م متتنع عن وصف     ٤٨هذه احلقوق، فإن املادة     

دول "  ک، وذلك مثالً باإلشـارة إليهـا        ٤٨ احملددة يف املادة  
ال تسمح بالتمييز   " املصلحة القانونية "وعبارة  ". يهمها األمر 
، ذلك أن الدول املضرورة باملعىن الوارد ٤٨ و٤٢بني املادتني 

  . هلا هي أيضاً مصاحل قانونية٤٢يف املادة 
 تعّرف ١فإن الفقرة  ٤٨أما فيما يتعلق ببنية املادة   )٣(

اللتزامات اليت تفضي إىل احلـق األوسـع نطاقـاً          فئات ا 
 تـنص علـى أشـكال       ٢والفقرة  . لالحتجاج باملسؤولية 

. املسؤولية اليت ميكن أن حتتج هبا الدول غري الدول املضرورة
 ٤٣ تطبق شروط االحتجاج الواردة يف املـواد         ٣والفقرة  

                                                        
)٧٢١( Barcelona Traction)   أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  

  .٣٣قرة ف، ال٣٢ص 
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 على احلاالت اليت يتم فيها االحتجاج باملسؤولية ٤٥ و٤٤و
  .٤٨ من املادة ١الفقرة مبوجب 

أي دولة خـالف الدولـة      "إىل   ١لفقرة  اوتشري    )٤(
ففي طبيعة األمور أن يكون جلميع الـدول أو         ". املضرورة

للعديد من الدول احلق يف االحتجاج باملسؤولية مبوجـب         
إمنا اهلدف منها تفـادي أي      " أي دولة "، وعبارة   ٤٨املادة  

. تمعة أو متحـدة   على هذه الدول أن تتصرف جم      إحياء بأن 
وباإلضافة إىل ذلك فإن آليتها لذلك ستتفق مع آليـة أي           
دولة مضرورة فيما يتصل بنفس الفعل غري املشروع دولياً يف 
احلاالت اليت تشكو فيها دولة ما من ضرر فـردي نتيجـة        

  .٤٨انتهاك اللتزام تنطبق عليه املادة 
نح االلتزامات اليت جيوز أن مي  فئات١وحتدد الفقرة   )٥(

خرقها احلق لدول غري الدولـة املـضرورة يف االحتجـاج      
وفيها متييز بني االلتزامات الواجبة جتـاه       . مبسؤولية الدول 

جمموعة من الدول والقائمـة حلمايـة مـصلحة مجاعيـة           
وااللتزامات الواجبة جتاه اجملتمع    ) )أ(١الفقرة  (للمجموعة  

  .)٧٢٢())ب(١الفقرة (الدويل ككل 

 جيوز للدول غري الدولـة      ،)أ(١لفقرة  امبوجب  و  )٦(
أوالً : املضرورة االحتجاج باملسؤولية إذا توافر شرطان مها      

جيب أن يكون االلتزام الذي تنشأ املسؤولية عن خرقه واجباً 
جتاه جمموعة تنتمي إليها الدولة احملتجة باملسؤولية؛ وثانياً،        

ز وال ميي. ة مصلحة مجاعيةيجيب أن يكون االلتزام قائماً حلما
حكم هذه الفقرة الفرعية بني خمتلف مصادر القانون الدويل؛ 
إذ ميكن أن ُتستمد االلتزامات اليت حتمي مصلحة مجاعيـة          
للمجموعة من املعاهدات املتعددة األطراف، أو من القانون        

وقد أُشري إىل مثل هذه االلتزامات أحياناً على . الدويل العريف
  ."مات جتاه كافة األطرافاالتز"أهنا 

وجيب أن تكون االلتزامات اليت تنـدرج ضـمن           )٧(
، أي أنـه جيـب أن       "التزامات مجاعية  ")أ(١نطاق الفقرة   

تنطبق بني جمموعة من الدول وأن يكون غرضـها محايـة           
وميكن أن تتعلق علـى سـبيل     . )٧٢٣(مصلحة مجاعية معينة  

يـة إلنـشاء   ممثل معاهدة إقلي (املثال ببيئة منطقة أو أمنها      
من األسلحة النووية أو نظام إقليمي حلمايـة        منطقة خالية   

وهي ال تقتصر على الترتيبات اليت تقـام    ). حقوق اإلنسان 
فقط لصاحل الدول األعضاء وإمنا متتد أيضاً لتشمل االتفاقات 
اليت تضعها جمموعة من الدول حلماية مصلحة مشتركة أوسع 

                                                        
الطالع على مدى املسؤولية عن االنتهاكات اجلسيمة       ل )٧٢٢(

تزامات الواجبة للمجتمع الدويل ككل، انظر الباب الثـاين، الفـصل           لالل
  .الثالث، والتعليق

  .٤٢من التعليق على املادة ) ١١(نظر أيضاً الفقرة ا )٧٢٣(

 يتجاوز الترتيب   نولكن على أي حال جيب أ     . )٧٢٤(نطاقاً
أما فيمـا يتعلـق     . العالقات الثنائية للدول األطراف   جمال  

بشرط أن حيمي االلتزام املعين مصلحة مجاعية فإنه ليس من          
فإذا انـدرجت   . وظائف املواد أن تسرد هذه املصاحل سرداً      

، يكـون هـدفها     )أ(١مثل هذه املصاحل يف إطار الفقـرة        
الرئيسي تعزيز مصلحة مشتركة، فضالً عن أية مصاحل للدول 

ويشمل ذلك احلاالت اليت تتعهد فيها      . ملعنية بشكل فردي  ا
الدول، اليت حتاول وضع معايري عامة حلمايـة جمموعـة أو           

  .)٧٢٥(شعب، بالتزامات حتمي كيانات غري كيانات الدولة
، جيوز للدول غري الدولـة      )ب(١ومبوجب الفقرة     )٨(

 اللتزام املعين واجباًااملضرورة االحتجاج باملسؤولية إذا كان 
ويرمي نّص هذه الفقـرة     . )٧٢٦("اجملتمع الدويل ككل  "جتاه  

ركة شالفرعية إىل إنفاذ بيان حمكمة العدل الدولية يف قضية          
بني " متييزاً أساسياً "الذي أقامت فيه احملكمة      برشلونة للجر 

الواجبة جتاه "االلتزامات الواجبة جتاه دول معينة وااللتزامات 
 يتعلق بااللتزام األخـري     وفيما. )٧٢٧("دويل ككل لاجملتمع ا 

نظراً ألمهية احلقوق اليت ينطـوي      "خلصت احملكمة إىل أنه     
عليها األمر، ميكن اعتبار أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف 

  ".محايتها؛ وهي التزامات جتاه الكافة
ويف حني تتناول املواد جوهر هذا البيان فإهنا تتفادى           )٩(

اليت تفيد أقل مما تفيده     " الكافةااللتزامات جتاه    "ةاستخدام عبار 
إشارة احملكمة إىل اجملتمع الدويل ككل واليت مت اخللط أحيانـاً           

. بينها وبني االلتزامات الواجبة جتاه مجيع األطراف يف معاهدة ما         
كما أنه ليس من وظائف املواد أن تورد قائمـة بااللتزامـات            

. دويل القائم الواجبة جتاه اجملتمع الدويل ككل مبوجب القانون ال       
ومن شأن ذلك أن يتجاوز إىل حد كبري مهمة تدوين القواعـد            
الثانوية ملسؤولية الدول، وعلى أي حال لن تكون ملثـل هـذه            
القائمة إال أمهية حمدودة، ذلك أن نطـاق املفهـوم سـيتطور            

                                                        
 ٣٤انظر احلاشـية  ( "S.S. "Wimbledonـي قضيـة ف )٧٢٤(

 الوصـول   نيــة واضعي معاهدة فرساي تيسري    "حظت احملكمة   ال) أعاله
ويل وبالتايل إبقاء القناة مفتوحة يف مجيع األوقات        إىل البلطيق بإقامة نظام د    

  ).٢٣ص (أمام السفن األجنبية من مجيع األنواع 
 من عهد عصبة األمم، املنـشئ       ٢٢ان حكم املادة    ك )٧٢٥(

 ذلك  لنظام االنتداب، حكماً من أجل املصلحة العامة هبذا املعىن، شأنه يف          
لك قـرار حمكمـة     قارن مع ذ  . شأن اتفاقات االنتداب املربمة وفقـاً لـه     

 South West Africa, Secondالعدل الدولية الذي كثر انتقـاده يف قـضية   

Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6،   ٤٨ والذي تعتـرب املـادة 
  .خروجاً متعمداً عنه

، " ككل يلاجملتمع الدو "الطالع على مفهوم مصطلح     ل )٧٢٦(
  .٢٥من التعليق على املادة ) ١٨(انظر الفقرة 
)٧٢٧( Barcelona Traction)   أعـاله ٢٥انظر احلاشـية (،  

من التعليق على   ) ٦ (-) ٢(وانظر أيضاً الفقـرات     ؛٣٣، الفقرة   ٣٢ص  
  .الفصل الثالث من الباب الثاين
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وقد قدمت احملكمة نفسها إرشاداً مفيداً      . بالضرورة مبرور الزمن  
، ١٩٧٠يف حكم أصدرته يف عام      فقد أشارت   : هبذا اخلصوص 

حترمي األعمــال العدوانيـة واإلبـادة       "على سبيل املثال، إىل     
املبادئ والقواعـد املتعلقة حبقـوق اإلنـسان       "وإىل  " اجلماعية

األساسية، مبا يف ذلك احلمايـة مـن العبوديــة والتمييـز            
وأضافت احملكمـة إىل هـذه القائمــة، يف         . )٧٢٨("العنصري
حـق   يمـور الـشرقيـة،   تـي قضية    الصـادر ف  احكمهـ

  .)٧٢٩(الشعـوب فـي تقرير املصري

وحيق لكل دولة، بوصفها عضواً يف اجملتمع الدويل          )١٠(
ككل، االحتجاج مبسؤولية دولة أخرى عن خـرق هـذه          

ولئن كانت فئة االلتزامات اجلماعية اليت تغطيها . االلتزامات
ـ  ر حتتاج إىل مزيد من التحديد بـإد       )أ(١الفقرة   ايري اج مع

إضافية فإن مثل هذا التحديد غري ضروري يف حالة الفقرة          
فجميع الدول حبكم التعريف أعـضاء يف اجملتمـع         . )ب(١

الدويل ككل، وااللتزامات املعنية هـي حبكـم تعريفهـا          
. التزامات مجاعية حتمي مصاحل اجملتمع الدويل بصفته هـذه        
ـ          ت وبطبيعة احلال، ميكن أن حتمي هذه االلتزامات يف الوق

نفسه مصاحل فرادى الدول، مثلمـا أن حظـر األعمـال           
وعلى . العدوانية حيمي بقاء كل دولة من الدول وأمن شعبها

رادى الدول بشكل خاص نتيجة     فحنو مماثل ميكن أن تتأثر      
انتهاك مثل هذا االلتزام، وجتدر اإلشارة على سبيل املثال إىل 

ـ الدولة الساحلية اليت تتأثر بشكل خاص نتي       لـوث  ة الت ج
الناجم عن خرق التزام يرمي إىل محاية البيئة البحرية مـن           

  .أجل املصلحة اجلماعية

فئات املطالبات الـيت ميكـن أن        ٢لفقرة  اوحتدد    )١١(
تتقدم هبا الدول عند االحتجاج باملسؤولية مبوجب املـادة         

والقائمة الواردة يف الفقرة شاملة، ويثري االحتجـاج        . ٤٨
 جمموعة حمدودة أكثـر مـن       ٤٨ة  املاد باملسؤولية مبوجب 

. ٤٢احلقوق مقارنة حبقوق الدول املضرورة يف إطار املادة         
وبشكل خاص، فإن اإلجراء الذي تتخذه دولة من الـدول     

 وهي دولة ليست مضرورة يف حقهـا        -  ٤٨مبوجب املادة   
 - اخلاص وبالتايل ال تطالب بتعويض باألصالة عن نفـسها   

مسألة ما إذا كانت دولة     حيتمل أن يتمركز بالتحديد على      
ما قد خرقت االلتزام وعلى مسألة الكّف إذا كان االنتهاك          

 مثالً،  ،"وميبلدون. "أس. سأففي قضيـة   . انتهاكاً مستمراً 
فإن اليابان اليت مل تكن هلا أية مصلحة اقتصادية يف الرحلة           
احملددة مل تلتمس إال إعالن موقف يف حني أن فرنسا، اليت           

ها أن يتكبد اخلسارة، طلبت تعويـضات       اطنوكان على م  
مل  نوب غرب أفريقيـا   جويف قضايا   . )٧٣٠(وحصلت عليها 

                                                        
)٧٢٨( Barcelona Traction ٣٤، الفقرة ٣٢، ص.  
  . أعاله٥٤نظر احلاشية ا )٧٢٩(
)٧٣٠ ( S.S. "Wimbledon") ٣٠، ص ) أعاله٣٤نظر احلاشية ا.  

تلتمس إثيوبيـا وليبرييـا سـوى إعالنـات للموقـف           
ويف تلك القضية، وكما أشـارت احملكمـة        . )٧٣١(القانوين

" الكيان املضرور"، كـان ١٩٧١نفسها إىل ذلك يف عـام 
  .)٧٣٢(شعباً هو شعب جنوب غرب أفريقيا

 حيق ألي دولة من الـدول       ،)أ(٢لفقرة  اومبوجب    )١٢(
 طلب الكف عـن الفعـل غـري         ٤٨املشار إليها يف املادة     

املشروع، كما حيق هلا، إذا اقتضت الظروف ذلك، طلـب          
. ٣٠تأكيدات وضمانات بعدم التكرار مبوجـب املـادة         

للدولة أن تطالـب     )ب(٢لفقرة  ا وباإلضافة إىل ذلك جتيز   
فع تعويض وفقاً ألحكام الفصل الثاين من  بدةالدولة املسؤول
، ٤٨ويف حالة خرق االلتزامات يف إطار املادة . الباب الثاين

قد ال تكون هناك دولة مضرورة بشكل فردي من جـراء           
االنتهاك، غري أنه من املستصوب إىل حد كبري أن تكـون           
الدولة أو بعض الدول يف وضع يسمح هلا باملطالبة بتعويض، 

، جيب أن تقدم    )ب(٢ووفقاً للفقرة   . الردوبشكل خاص ب  
مثل هذه املطالبة ملصلحة الدولة املضرورة، إذا كانت هناك         
دولة مضرورة، أو إىل اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي         

 مـن املـادة    ٢وهـذا اجلانب مـن الفقـرة     . أُخل بـه 
 ينطوي على قـدر مـن التطوير التدرجيي الذي لـه         ٤٨

أنه يوفر سبيالً حلمايـة اجملتمـع أو املـصلحة          ما يربره مبا    
وفـي هـذا السياق جتدر مالحظـة أن بعض       . اجلماعية

األحكام الواردة، مثـالً فـي خمتلف معاهدات حقـوق        
وفـي . اإلنسان، جتيز احتجاج أي دولـة طرف باملسؤولية

احلاالت اليت مت فيهـا اللجوء إىل هــذه األحكــام مت           
ني قدرة الدولة املدعيـة على إثـارة التمييز بشكل واضح ب

. )٧٣٣(املسألة ومصاحل اجلهـات املستفيدة مـن االلتـزام      
وهكذا ميكن دعوة الدولة اليت حتتج باملسؤولية مبوجب املادة 

 وتطالب بأكثر من االنتصاف اإلقراري والكـّف إىل         ٤٨
إثبـات أهنـا تتصرف مـن أجـل مصلحـة الطـرف        

ف املضرور دولــة يكـون      وحيثما يكون الطر  . املضرور
. حكومتها أن متثـل تلك املصلحـة رمسيــاً       بإمكـان

وقـد ُتظهر حاالت أخـرى صعوبـات أكرب يتعــذر        

                                                        
)٧٣١( South West Africa, Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 319; South West Africa, Second 

Phase, Judgment (see footnote 725 above).  
، ٥٦، ص   ) أعاله ١٧٦انظر احلاشية   ( Namibiaضية  ق )٧٣٢(

  .١٢٧الفقرة 
ثال، مالحظات احملكمة األوروبية    ملنظر، على سبيل ا   ا )٧٣٣(

 ,Denmark v. Turkey (friendly settlement) يف قـضية حلقـوق اإلنـسان  

judgment of 5 April 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000-

IV, pp. 7, 10 and 11, paras. 20 and 23.  
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أن ) ب(٢وال ميكـن للفقـرة     . )٧٣٤(على هذه املواد حلها   
  .تفعل أكثر مـن جمـرد عرض املبدأ العام

   إىل الدولـة الـيت تطالـب       )ب(٢الفقرة  وتشري    )١٣(
وهذا جيعل ". اللتزام باجلرب، طبقاً للمواد السابقةالوفاء با"   ب

 أن تطالب ٤٨من الواضح أنه ال جيوز للدول يف إطار املادة 
بتعويض يف احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك على الدولــة          

وعلى سبيل املثـال، فإن طلب الكف يفتـرض       . املضرورة
مسبقـاً استمرار الفعـل غري املشروع؛ وطلب الرد ُيستبعد 

  .إذا أصبح الرد نفسه أمراً مستحيالً
احتجاج الدول غـري الدولـة       ٣لفقرة  اخضع  وُت  )١٤(

املضرورة مبسؤولية دول أخرى لشروط حتكـم احتجـاج         
إبـالغ الدولـة     (٤٣الدولة املضرورة، وبالتحديد املادة     

سقوط احلق  (٤٥و) قبول الطلبات (٤٤و) املضرورة لطلبها
 أن ُيفهم أن هذه املـواد       وجيب). يف االحتجاج باملسؤولية  

ال ما يلزم من تعديالت، على الدولة       ختنطبق أيضاً، مع إد   
  .٤٨اليت حتتج باملسؤولية مبوجب املادة 

  لفصل الثاينا
  لتدابري املضادةا

  التعليق

يتناول هذا الفصل شروط وحدود اختاذ تدابري مضادة   )١(
ليت وبعبارة أخرى، يتناول التدابري ا    . من جانب دولة مضرورة   

لة مضرورة جتـاه    وكانت لتتعارض مع االلتزامات الدولية لد     
دولة مسؤولة لو مل تتخذها الدولة األوىل رداً على فعل غـري            
مشروع دولياً ارتكبته الدولة األخرية من أجل ضمان الكـف          

وتعد التدابري املضادة إحدى مسات نظام      . عن هذا الفعل واجلرب   
ضرورة إثبات حقوقهـا    ال مركزي حتاول بواسطته الدول امل     

واستعادة العالقة القانونية بالدولة املسؤولة، وهي عالقة قُطعت 
  .بسبب الفعل غري املشروع دولياً

وتسلّم احلكومات وأحكام احملاكم الدولية علـى         )٢(
السواء بأن التدابري املضادة هلا مـا يربرهـا يف ظـروف            

ل  الـيت تتنـاو    ٢٢وهذا ما تعرب عنه املادة      . )٧٣٥(معينـة
                                                        

  .٣٣من التعليق على املادة ) ٤(و) ٣(نظر أيضاً الفقرتني ا ) ٧٣٤(
راجع الطالع على املؤلفـات األساسية، انظر ثَْبت امل      ل )٧٣٥(

 E. Zoller, Peacetime Unilateral Remedies: Anاملشـار إليهـا فــي 

Analysis of Countermeasures (Dobbs Ferry, N. Y., Transnational, 1984), 

pp. 179–189; O.Y. Elagab, The Legality of Non-Forcible Counter-

Measures in International Law (Oxford, Clarendon Press, 1988), pp. 

227–241; L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite: Des 

 دولياً يف سـياق  عالتدابري املضادة رداً على فعل غري مشرو      
والتدابري املضادة، شـأهنا    . الظروف النافية لعدم املشروعية   

شأن األشكال األخرى من املساعدة الذاتية، ميكن أن تسبب 
إساءة، ويتزايد هذا االحتمال بسبب حـاالت التفـاوت         

 إرساء نظام   ويهدف الفصل الثاين إىل   . الوقائعية بني الدول  
تشغيلي، مع مراعاة الصفة االستثنائية للتدابري املضادة كرد        

ويف الوقت نفسه، حياول    . على تصرف غري مشروع دولياً    
ضمان إبقاء التدابري املضادة ضمن احلدود املقبولة بـشكل         

  .عام، عن طريق شروط وحدود مالئمة
وفيما يتعلق باملصطلحات، يـستخدم مـصطلح         )٣(
 مبا  ،عادة ليشمل اإلجراء غري القانوين    " نتقاميةاألعمال اال "

يف ذلك اإلجراء القسري الذي يتخذ على سبيل املـساعدة       
ويف الفترة األخرية، اقتصر    . )٧٣٦(الذاتية رداً على خرق ما    

على اإلجراء الذي يتخـذ يف  " األعمال االنتقامية"مصطلح  
وقت الرتاع املسلح الدويل؛ أي أنه اختذ كمقابل لألعمال         

ذلك " املضادة التدابري"ويشمل مصطلح   . النتقامية احلربية ا
اجلانب من موضوع األعمال االنتقامية الذي ال يرتبط برتاع 
مسـلح، ووفقاً للممارسة احلديثة واألحكام القـضائية،       

. )٧٣٧(يستخدم هذا املصطلح هبذا املعىن يف هـذا الفـصل         
غري  "وختتلف التدابري املضادة عن الرد باملثل، أي التصرف       

يل للدولة اليت تقوم    والذي ال يتسق مع أي التزام د      " الودي
وقـد  . به حىت لو كان رداً على فعل غري مشروع دوليـاً          

تشمل أفعال الرد باملثل حظَر العالقات الدبلوماسية العادية        
أو غريها من االتصاالت أو فرض قيود عليها، أو عمليات          

. املعونة الطوعية احلظر بأنواعها املختلفة، أو سحب برامج       
األفعال، فمـا دامـت غـري        ومهما تكن دوافع مثل هذه    

متعارضة مع االلتزامات الدولية للدول اليت تقوم هبا جتـاه          
الدولة املستهدفة، فإهنا ال تنطوي على تدابري مـضادة وال          

وغالباً ما يستخدم مصطلح    . تدخل ضمن نطاق هذه املواد    
 يتخذ ضد دولة ما من أيضاً كمقابل لإلجراء الذي" اجلزاء"

                                                                                      
contre-mesures à la légitime défense (Paris, Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 1990), pp. 501–525; and D. Alland, Justice privée 

et ordre juridique international: Etude théorique des contre-mesures en 

droit international public (Paris, Pedone, 1994).  
 E. de Vattel, The Law of Nations, orنظر، مثالً، ا )٧٣٦(

the Principles of Natural Law (footnote 394 above), vol. II, chap. 

XVIII, p. 342.  
)٧٣٧( Air Service Agreement) أعـاله  ٢٨ احلاشية نظرا(،  

 United States Diplomatic and Consular Staff inو ؛٨٠ الفقرة ،٤٤٣ ص

Tehran) و ؛٥٣ الفقـرة  ،٢٧ ص ،)أعـاله  ٥٩ احلاشـية  رظناMilitary  
and Paramilitary Activities in and against Nicaragua) ٣٦ احلاشية نظرا 

 Gabčíkovo-Nagymaros Projectو ؛٢٠١ الفقــرة  ،١٠٦ ص ،)أعاله
  .٨٢ الفقرة ،٥٥ ص ،)أعاله ٢٧ احلاشية نظرا(
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. جانب جمموعة من الدول أو بتفويض من منظمة دوليـة         
فالفصل السابع من ميثـاق     . ولكن هذا املصطلح غري دقيق    
، حىت وإن كانت هذه     "تدابري"األمم املتحدة يشري فقط إىل      

التدابري تشمل طائفة واسعة جداً من األفعال، مبا يف ذلـك           
واملسائل ). ٤٢ و ٤١ و ٣٩املواد  (استخدام القوة املسلحة    

املتعلقة باستخدام القوة يف العالقات الدوليـة وبـشرعية         
األعمال االنتقامية احلربية حتكمها القواعـد األوليـة ذات         

ومن ناحية أخرى، هتتم املواد بالتدابري املضادة كما        . الصلة
فهي ُتتخذ مـن جانـب دولـة        . ٢٢أشري إليها يف املادة     

 املـسؤولة علـى االمتثـال       مضرورة من أجل محل الدولة    
وهي وسيلة فعالة بطبيعتها    . اللتزاماهتا مبوجب الباب الثاين   

ويتناوهلا الباب الثالث بصورة مالئمة باعتبارها جانباً مـن         
  .جوانب إعمال مسؤولية الدول

ويلزم متييز التدابري املضادة متييزاً واضحاً عن إهناء          )٤(
جة حدوث خرق أو تعليق عالقات قائمة مبوجب معاهدة حب

 أخرى، كما تنص عليـه      ةمادي ملعاهدة ما من جانب دول     
ففي احلاالت اليت   . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٦٠املادة  

، فـإن   ٦٠يتم فيها إهناء أو تعليق معاهدة ما وفقاً للمادة          
االلتزامات القانونية املوضوعية للدول األطراف سوف تتأثر، 

ة املسؤولية اليت ميكـن أن      ولكن هذا خيتلف متاماً عن مسأل     
وتنطوي التدابري  . )٧٣٨(تكون قد نشأت بالفعل عن اخلرق     

املضادة على تصرف يتخذ خروجاً على التزام قائم مبوجب         
معاهدة ولكن لـه ما يربره كرد ضروري ومالئم على فعل 
غري مشروع دولياً قامت به الدولة اليت ُتتخذ ضدها هـذه           

وقتية يف جوهرهـا، وتتخـذ      وهي تدابري   . التدابري املضادة 
  .وينتهي مربرها مبجرد حتقيق الغاية لتحقيق غاية حمددة،

وال يقيم هذا الفصل أي متييز بني ما يسمى أحياناً       )٥(
فهـذا  . ، والتـدابري األخـرى    "التدابري املضادة املتبادلة  "      ب

املصطلح يشري إىل التدابري املضادة اليت تنطوي على تعليـق          
إذا كانـت هـذه     " جتاه الدولة املسؤولة     تنفيذ االلتزامات 

مات تقابل االلتزام الذي خرق أو تتصل به اتـصاالً          اااللتز
وليس هناك شرط يقضي بأن تقتصر الدول       . )٧٣٩("مباشراً

اليت تتخذ تدابري مضادة على تعليق تنفيذ نفس االلتـزام أو   
وهنـاك عـدد مـن      . )٧٤٠(التزام يرتبط به ارتباطاً وثيقاً    

                                                        
ون وقـانون   دفيما يتعلق بنطاق قانون املعاهدات امل     و )٧٣٨(

من التعليق التمهيـدي علـى      ) ٧ (-) ٣(مسؤولية الدول، انظر الفقرات     
  .الفصل اخلامس من الباب األول

نظر التقرير السادس للمقرر اخلاص املعين مبـسؤولية        ا )٧٣٩(
وليـة  ح من الباب الثاين من مشاريع املواد،        ٨يم ريفاغن، املادة    الدول، فيل 
  .A/CN.4/389، الوثيقة ١٣، ص )اجلزء األول( اجمللد الثاين ،١٩٨٥

ابل هذا باستثناء عدم التنفيذ يف قانون املعاهـدات،         ق )٧٤٠(
من التعليق التمهيدي على الفصل ) ٩(انظر الفقرة : وهو استثناء مقيد للغاية

  .ب األولاخلامس من البا

أوالً، بالنـسبة لـبعض     . د هذا االستنتاج  االعتبارات يؤي 
امات، كتلك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، ال ُيتصور زااللت

فااللتزامات املعنية تتصف بطابع . اختاذ تدابري مضادة متبادلة
غري تباديل وهي ليست واجبة جتاه الدول األخرى وإمنا جتاه          

لتـدابري  ثانياً، إن قصر التدابري على ا     . )٧٤١(األفراد أنفسهم 
ملضرورة سوف تكون يف ااملضادة املتبادلة يفترض أن الدولة 

وضع ميكنها من فرض نفس تدابري الدولة املسؤولة أو تدابري 
فقد يكون االلتزام . تتصل هبا، ورمبا ال تكون يف هذا الوضع

من جانب واحد أو قد تكون الدولة املضرورة قد نفـذت           
وفوق كل هـذا،    . امبالفعل اجلانب الذي خيصها من االلتز     

فإن اعتبارات حسن النظام واإلنسانية تستبعد كثرياً مـن         
غري أن هذا االستنتاج ال ينهي . التدابري ذات الطبيعة املتبادلة

فمن األرجح أن تفي التدابري املـضادة بـشرطي         . املسألة
الضرورة والتناسب إذا اختذت فيما يتعلق بنفس االلتزام أو         

طاً وثيقاً، كما جاء يف التحكيم يف قضية التزام يرتبط به ارتبا
  .)٧٤٢(خلدمات اجلويةا فاق بشأنتالا

ويعزز هذا االستنتاج احلاجةَ إىل ضـمان قـصر           )٦(
التدابري املضادة بشكل صارم على مقتضيات الوضـع وأن         

وحياول . تكون هناك ضمانات كافية ضد إساءة االستعمال      
، وكما أشري   أوالً. الفصل الثاين أن يفعل هذا بطرق خمتلفة      

 التدابري املضادة غري القسرية لإليه من قبل، يتناول هذا الفص
ثانياً، إنه يقيـد التـدابري      ). )أ(١، الفقرة   ٥٠املادة  (فقط  

  املضادة بشرط أن تكون موجهة ضد الدولـة املـسؤولة،         
ثالثـاً،  ). ٢ و ١، الفقرتان   ٤٩املادة  (ال ضد أطراف ثالثة     

 - ضادة أن تكـون وسـيلة        امل نظراً ألن املقصود بالتدابري   
وبعبارة أخرى، نظراً ألهنا تتخذ ضماناً لوقـف اإلخـالل          
بالفعل غري املشروع دولياً وجرب الضرر الناجم وليس على         

 فإهنا تكون وقتية يف طبيعتـها وجيـب أن        - سبيل العقاب   
تكون آثارها قابلة لإللغـاء قـدر اإلمكان مـن حيـث          

، ٤٩الـمادة  (ل بني الدولتني    العالقات القانونية يف املستقب   
رابعاً، جيب أن تكون التدابري ). ٥٣، واملادة ٣ و٢الفقرتان 

خامساً، جيب أال تنطوي على   ). ٥١املادة  (املضادة متناسبة   
 ،)١، الفقرة   ٥٠املادة  (أي خروج عن التزامات أساسية معينة       

وال سيما االلتزامات القائمة مبوجب قواعد قطعية من قواعد 
  .ون الدويل العامالقان

إىل حد ما شروط تنفيذ      ويتناول هذا الفصل أيضاً     )٧(
  وبوجه خاص، فـإن التـدابري املـضادة       . التدابري املضادة 

ال ميكنها أن تؤثر على أي إجـراء لتسوية املنازعات يكون 
ساريـاً بيـن الدولتني وواجب التطبيق على املنازعـات        

                                                        
ـ  )٧٤١(  ٢٣٦احلاشـية  ( Ireland v. United Kingdomارن ق

  ).أعاله
  . أعاله٢٨نظر احلاشية ا )٧٤٢(
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كن اختاذ هذه التدابري كذلك ال مي)). أ(٢، الفقرة ٥٠املادة (
املضادة بطريقة متس حرمـة املمـثلني الدبلوماسـيني أو          

وجيب أن يـسبـق  )). ب(٢، الفقرة ٥٠املادة  (القنصليني  
اختـاذَ التدابيـر املضادة طلٌب من الدولة املضرورة بـأن         
متتثل الدولة املسؤولة اللتزاماهتا مبوجب الباب الثاين، وجيب      

لتفاوض، وجيب تعليق التـدابري     أن يكون مشفوعاً بعرض ل    
املضادة إذا توقف الفعل غري املشروع دوليـاً وإذا عـرض           
الرتاع حبسن نية على حمكمـة أو هيئـة قضائيـة خمولـة          

  ).٣، الفقرة ٥٢املادة (سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني 
وينصب اهتمـام الفصل على التدابري املضادة اليت         )٨(

وقد . ٤٢حبسب تعريفها يف املادة     تتخذها الدول املضرورة    
اختذت فيها تدابري مـضادة مـن        نشأت يف الواقع حاالت   

، ٤٨جانب دول أخرى، وخاصة تلك احملـددة يف املـادة           
حيث ال تكون هناك دولة مضرورة، أو اختذت نيابة عـن           

ومثل هذه احلاالت خالفية   . الدولة املضرورة أو بطلب منها    
وال يهدف هذا الفصل إىل     . ةوتعد املمارسة يف مرحلة بدائي    

تنظيم اختاذ تدابري مضادة من جانب دول خالف الدولـة          
املضرورة، غري أن ذلك ال خيل حبق أي دولة حمددة يف الفقرة 

 يف اختاذ تدابري قانونية ضد دولة مـسؤولة        ٤٨ من املادة    ١
ضماناً لوقف اإلخالل وللجرب لصاحل الدولة املـضرورة أو         

  ).٥٤املادة ( االلتزام الذي أُخل به اجلهات املستفيدة من
فصول األخرى هلذه املـواد، تعتـرب       لوعلى غرار ا    )٩(

األحكام املتعلقة بالتدابري املضادة تكميلية وجيوز استبعادها أو 
وهكذا، ). ٥٥انظر املادة (تعديلها إىل النقيض بقاعدة خاصة 

فإن أي حكم يف معاهدة ما يستبعد تعليـق تنفيـذ أحـد             
ات حتت أية ظروف سوف يستبعد اختاذ تدابري مضادة االلتزام

وهذا ينطبق باملثل علـى نظـام       . فيما يتعلق بتنفيذ االلتزام   
لتسوية املنازعات جيب أن تلجأ إليه الدول يف حالة نـشوء           

كما يف نظام تسوية (نزاع، خاصة إذا كان هذا الرتاع يتطلب 
 إذناً باختـاذ    )املنازعات املعمول به يف منظمة التجارة العاملية      

  .)٧٤٣(تدابري هلا طبيعة التدابري املضادة رداً على خرق مؤكد

  املضادة وحدودها وضوع التدابريم  - ٤٩ملادة ا

ال جيوز لدولة مضرورة أن تتخذ تدابري مضادة   - ١  
ضد دولة مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً إال من أجل محـل             

  .لباب الثاينهذه الدولة على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب ا

 يفتقتصر التدابري املضادة على عدم الوفـاء          - ٢  
الوقت احلاضر بااللتزامات الدولية للدولة املتخذة للتدابري جتـاه         

  .الدولة املسؤولة
                                                        

 Marrakesh Agreement establishing the Worldنظـر ا )٧٤٣(

Trade Organization, annex 2 (Understanding on Rules and Procedures 

governing the Settlement of Disputes), arts. 1, 3, para. 7, and 22.  

ُتتخذ التدابري املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة        - ٣  
  .تتيح استئناف الوفاء بااللتزامات املعنية

  لتعليقا

ض املسموح بـه للتـدابري       الغر ٤٩تصف املادة     )١(
 ضـد الدولـة     ةاملضادة املتخذة من جانب دولة مـضرور      

فال . املسؤولة وتضع حدوداً معينة على نطاق هذه التدابري       
جيوز لدولة مضرورة أن تتخذ تدابري مضادة إال من أجـل           
محل الدولة املسؤولة على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الباب        

ري املشروع دولياً، إذا كان     الثاين، أي أن توقف التصرف غ     
  .)٧٤٤(ال يزال مستمراً، وأن تقدم اجلرب للدولة املـضرورة        

وال يقصد بالتدابري املضادة أن تتخذ شكالً مـن أشـكال           
العقاب على التصرف غري املشروع، ولكنها وسيلة لتحقيق        

. االمتثال اللتزامات الدولة املسؤولة مبوجب الباب الثـاين       
احملدد والطبيعة االستثنائية للتـدابري     وقد أشري إىل املوضوع     
  .٤٩ من املادة ١يف الفقرة " إال"ة ماملضادة باستخدام كل

وهناك شرط أساسي ألي تدبري مضاد قانوين وهـو           )٢(
وجود فعل غري مشروع دولياً أضر بالدولة اليت تتخذ التـدبري           

وقد حددت حمكمة العدل الدولية هذه النقطة بوضوح        . املضاد
  :بالعبارة التالية ناغيماروس-شروع غابتشيكوفوميف قضية 

  ... بري املضاد مربراً جيب أن يفي بشروط معينة دكي يكون التل  
ففي املقام األول، جيب أن يتخذ رداً على فعل غري مـشروع               

دولياً سابق ارتكبته دولة أخرى وجيب أن يكـون موجهـاً ضـد تلـك       
  .)٧٤٥(الدولة

رض مـسبقاً معيـاراً      تفت ٤٩من املادة    ١لفقرة  او  )٣(
على وجه التحديد   موضوعياً الختاذ التدابري املضادة، وتتطلب    

أن يتخذ التدبري املضاد ضد دولة تكون مسؤولة عن الفعـل           
غري املشروع دولياً من أجل محل تلك الدولة على االمتثـال           

والدولة اليت تتخذ تدابري    . اللتزاماهتا بوقف اإلخالل وباجلرب   
لى مسؤوليتها، إذا تبني أن رأيها بشأن       مضادة تفعل ذلك ع   

والدولة . موضوع عدم املشروعية ال يستند إىل أساس سليم       
اليت تلجأ إىل التدابري املضادة استناداً إىل تقديرها الفـردي          
للموقف إمنا تفعل ذلك على مسؤوليتها وقد تتحمل مسؤولية 

                                                        
 ٣١ و ٣٠يتعلق هبذه االلتزامات، انظر املـادتني        يماف )٧٤٤(

  .والتعليق عليهما
)٧٤٥ ( Gabčíkovo-Nagymaros Project)  ــية ــر احلاش  ٢٧انظ

، ) أعاله ٣٣٧احلاشية  ( "Naulilaa"وانظر أيضاً   . ٨٣، الفقرة   ٥٥، ص   )أعاله
ويف مؤمتر الهاي   . ١٠٥٧، ص   ) أعاله ٣٣٨احلاشية  ( "Cysne"؛ و ١٠٢٧ص  
 كان رأي مجيع الدول اليت ردت على هذه النقطة أن وجود فعـل              ١٩٣٠ لعام

نه العتماد التـدابري االنتقاميـة؛      عغري مشروع سابق هو شرط أساسي ال غىن         
 League of Nations, Conference for the Codification of Internationalانظـر  

Law, Bases of Discussion …)    ١٢٨    ، ص  )      أعاله  ٨٨       احلاشية   .   
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  .)٧٤٦(تصرفها غري املـشروع يف حالـة التقـدير اخلـاطئ          
حلالة ال يوجد فرق بني التدابري املـضادة والظـروف      ويف هذه ا  
  .)٧٤٧(ية لعدم املشروعيةفاألخرى النا

والعنصر األساسي الثاين للتدابري املضادة هو أهنـا          )٤(
دولة ارتكبت فعالً غري     )٧٤٨("جيب أن تكون موجهة ضد    "

مشروع دولياً، ومل متتثل اللتزاماهتا بالكف واجلرب مبوجب        
يف " إال"وتنطبق كلمـة    . )٧٤٩(املوادالباب الثاين من هذه     

بري املضادة مثلما تنطبق على     ا على اهلدف من التد    ١الفقرة  
  الغرض منها، ويقصد هبا اإلشارة إىل أن التدابري املـضادة          
ال جيوز أن تتخذ إال ضد دولة ارتكبت فعالً غري مـشروع          

وال جيوز توجيه التدابري املضادة ضد دول أخرى خالف . دولياً
وإذا كان هناك التزام دويل واقعاً على الدولة        .  املسؤولة الدولة
تتخذ التدابري املضادة وواجباً جتاه دولة ثالثة ومت خرق هذا        اليت

االلتزام بسبب التدبري املضاد، فال تنتفي عدم مشروعية اإلجراء       
وهبذا املعىن، يكون أثر التدابري املـضادة يف        . جتاه الدولة الثالثة  
فهو خيص العالقات القانونية بـني      . عية نسبياً نفي عدم املشرو  

  .)٧٥٠(الدولة املضرورة والدولـة املسؤولة
وهذا ال يعين أن التدابري املضادة رمبا ال تؤثر َعَرضاً   )٥(

وعلى سبيل  . على موقف دول ثالثة أو أطراف ثالثة أخرى       
املثال، إذا قامت الدولة املضرورة بتعليق حقوق العبور مع         

ولة وفقاً هلذا الفصل، فقد تتأثر بذلك أطراف        الدولة املسؤ 
وإذا مل تكن هلا حقوق فردية يف  . ل ثالثة وأخرى، مبا فيها د   

وباملثل إذا  . هذه املسألة فإهنا ال تستطيع أن تتقدم بشكوى       
حدث، نتيجة لتعليق اتفاق جتاري، أن تأثرت التجارة مع         

                                                        
التفاق بشأن  ان املالحظة اليت أبدهتا احملكمة يف قضية        إ )٧٤٦(

كل دولـة حتـدد   "ها أن دومفا)  أعاله ٢٨انظر احلاشية    (اخلدمات اجلوية 
) ٨١، الفقـرة    ٤٤٣ص  " (لنفسها وضعها القانوين جتاه الدول األخـرى      

نبغي أال تفسر مبعىن أن اختاذ الواليات املتحدة تدابري مضادة كان سيكون            ي
وذهبت احملكمة يف   . ره سواء أخرقت فرنسا االتفاق أم مل خترقه       لـه ما يرب  

 ترد بالفعل على خرق لالتفاق      تتلك القضية إىل أن الواليات املتحدة كان      
ارتكبته فرنسا وأن ردها يفي بشروط التدابري املضادة مبوجـب القـانون            

ومل تقرر احملكمة أن اعتقـاد  . الدويل، وخاصة من حيث الغرض والتناسب 
  .واليات املتحدة على حنو ال مربر لـه بوجود خرق كان سيعترب كافياًال

 علـى الفـصل   يمن التعليق التمهيد) ٨(نظر الفقرة   ا )٧٤٧(
  .اخلامس من الباب األول

)٧٤٨( Gabčíkovo-Nagymaros Project)   ٢٧انظر احلاشـية 
  .٨٣، الفقرة ٥٦-٥٥، ص )أعاله

رأت   ناغيمـاروس  -شروع غابتشيكوفو   ميف قضية   و )٧٤٩(
عدل الدولية أن الشرط قد استويف مبعىن أن هنغاريا اسـتمرت يف            حمكمة ال 

د تشيكوسلوفاكيا كان موجهاً    رخرق التزاماهتا مبوجب معاهدة ثنائية وأن       
  .ضدها على ذلك األساس

يما يتعلق باملسألة احملددة اخلاصة بالتزامات حقـوق        ف )٧٥٠(
  .٥٠ من التعليق على املادة )ب()١(اإلنسان، انظر الفقرة 

ارية، الدولة املسؤولة فقد ختسر شركة أو أكثر أعماهلا التج        
ومثل هذه اآلثار غـري املباشـرة أو        . بل وتتعرض لإلفالس  

  .اجلانبية ال ميكن تالفيها كلية
وعند اختاذ تدابري مضادة، فإن الدولة املـضرورة          )٦(

تتوقف بالفعل إىل حني عن تنفيذ واحـد أو أكثـر مـن             
االلتزامات الدولية اليت تتحملها جتاه الدولة املسؤولة، وهو        

ومع أن التدابري املضادة . ٤٩من املادة  ٢قرة لفاما تعرب عنه 
م تنفيذ التزام واحد، فمن احملتمل أن       دتتخذ عادة شكل ع   

. يؤثر تدبري معني على تنفيذ عدة التزامات يف آن واحـد          
بـصيغة  " االلتزامـات " إىل   ٢وهلذا السبب، تشري الفقرة     

وعلى سبيل املثال، فإن جتميد أرصدة دولة ما قـد          . اجلمع
لى ما ميكن أن يعترب يف أحوال أخرى خرقاً لعدة          ينطوي ع 

التزامات جتاه تلك الدولة مبوجب اتفاقـات أو ترتيبـات          
. وقد تتأثر التزامات خمتلفة ومترابطة بالفعل نفسه      . خمتلفة

ويكون االختبار دائماً هو اختبار التناسب، وبذلك ال تكون 
ألي الدولة اليت ارتكبت فعالً غري مشروع دوليـاً هدفـاً         

شكل أو جمموعة من التدابري املضادة اليت ال تتناسب، مـن           
  .)٧٥١(حيث شدهتا أو عواقبها، مع الفعل املرتكب

 إىل  ٢يف الفقرة   " يف الوقت احلاضر  "وتشري عبارة     )٧(
فهـدفها هـو    . الطبيعة الوقتية أو املؤقتة للتدابري املـضادة      

استعادة حالة الشرعية بني الدولـة املـضرورة والدولـة          
سؤولة، ال إجياد حاالت جديدة ال ميكن تصحيحها مهما         امل

. )٧٥٢(ة األخرية على املزاعم املوجهة ضـدها      لكان رد الدو  
  وتتخذ التدابري املضادة كـشكل مـن أشـكال احلـث،          

فإذا كانت فعالة يف محل الدولة املسؤولة على        : ال العقاب 
االمتثال اللتزاماهتا بوقف اإلخالل وباجلرب، وجب عندئـذ        

  .لتدابري املضادة واستئناف تنفيذ االلتزاماتوقف ا
 إىل التزامات الدولة    ٤٩من املادة    ١وتشري الفقرة     )٨(

فالتدابري املضادة إمنا تتخذ    ". مبوجب الباب الثاين  "املسؤولة  
ويف حاالت كثرية،   . من أجل ضمان تنفيذ هذه االلتزامات     

يكون اهلدف الرئيسي من التدابري املضادة هو ضمان وقف         
الفعل غري املشروع يف حالة استمراره، ولكنها قد تتخـذ          
أيضاً لضمان اجلرب، بشرط أن تستوىف الـشروط األخـرى     

وأي استنتاج آخر مـن     . املنصوص عليها يف الفصل الثاين    
شأنه أن جيعل الدولة املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً          
مبنأى عن التدابري املضادة إذا توقف هذا الفعل، بـصرف          

ظر عن خطورة اخلرق أو عواقبه، أو رفض الدولة تقدمي          الن
                                                        

  وفضالً عن هذا، رمبـا    .  والتعليق عليها  ٥١ملادة  نظر ا ا )٧٥١(
املـضادة يف أيـة      ال يتوقف تنفيذ التزامات معينة كنوع من أنواع التدابري        

  . والتعليق عليها٥٠انظر املادة : ظروف
 ٤٩ من املـادة     ٣أكدت هذه الفكرة أيضاً يف الفقرة       ت )٧٥٢(
  ).إهناء التدابري املضادة (٥٣ويف املادة 
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والسؤال املطروح يف هذا السياق هو ما إذا كان         . اجلرب عنه 
الة عدم تقدمي الترضية حينبغي اللجوء إىل التدابري املضادة يف 

اليت تطالب هبا الدولة املضرورة، نظراً للدور الثانوي الذي         
في ف. )٧٥٣(اق اجلرب يقوم به هذا النوع من االنتصاف يف نط       

ة، ومـن   ياألحوال العادية، تكون الترضية رمزية أو تكميل      
املستبعد جداً أن تصبح الدولة اليت توقفت عن الفعل غـري           
املشروع وقدمت التعويض للدولة املضرورة هدفاً لتـدابري        

وهذا الـشاغل   . مضادة نظراً لعدم تقدميها الترضيـة أيضاً     
 طريق تطبيـق مفهـوم      ميكن أن يعاجل بصورة مالئمة عن     

  .)٧٥٤(٥١التناسب الوارد يف املادة 
 ٢ مستوحاة من الفقـرة      ٤٩من املادة    ٣الفقرة  و  )٩(

، اليت تنص على    ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٢من املادة   
أنه عندما تعلق دولة ما معاهدة ما جيب عليها، أثناء فتـرة        

. هدةالتعليق، أال تفعل أي شيء يستبعد استئناف نفاذ املعا        
وباملثل، ينبغي للدول قدر املستطاع أن ختتار تدابري مضادة         

ـ ففي قضية   . كن الرجوع فيها  مي  - شروع غابتـشيكوفو    م
 سلمت احملكمة بوجود هذا الشرط، مع أهنا مل         ،ناغيماروس

فبعــد أن  . جتد ضرورة لإلفصاح عنه يف هـذه املـسألة   
حتويل الـدانوب الـذي قامـت بــه         "خلصت إىل أن    

اكيا مل يكن تدبرياً مضاداً قانونياً ألنه مل يكن         تشيكوسلوف
  :كمة، قالت احمل"متناسباً

ذا ال يلزم التجاوز عن شرط آخر من أجل شرعية تدبري مـضاد،             هل
وهو أنه جيب أن يكون الغرض منه محل الدولـة املرتكبة للفعل غري            
املشروع على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وهلذا جيب         

  .)٧٥٥(أن يكـون التدبري قابالً لإللغاء

 الرجوع فيها ليس واجباً     نري أن واجب اختيار تدابري ميك     غ
فقد ال يكون ممكناً يف مجيع األحوال إلغاء مجيع آثار . مطلقاً

. التدابري املضادة بعد انتهاء الظروف اليت أدت إىل اختاذها        
فعلى سبيل املثال، ليست هناك قيمة لشرط اإلخطار عـن          

وعلى العكس مـن    . شاط ما بعد القيام مبثل هذا النشاط      ن
ذلك، فإن إحلاق أضرار ال ميكن إصالحها بالدولة املسؤولة         
قد يصل إىل مستوى العقاب أو اجلزاء على عدم االمتثال،          

فعبارة . وليس هو جمرد تدبري مضاد باملعىن املقصود يف املواد       
لدى الدولـة   تعين أنه إذا كان  ٣يف الفقرة   " قدر اإلمكان "

املضرورة خيار بني عدد من التـدابري املـضادة القانونيـة           
والفعالة، ينبغي أن ختتار تدبرياً يسمح باسـتئناف الوفـاء          

  .بااللتزامات اليت ُعلقت نتيجة للتدابري املضادة

                                                        
  .٣٧ التعليق على املادة من) ١(نظر الفقرة ا )٧٥٣(
نطبق اعتبارات مماثلة على التأكيـدات والـضمانات       ت )٧٥٤(

  .والتعليق عليها) ب(٣٠املادة  انظر. املتعلقة بعدم التكرار
)٧٥٥( Gabčíkovo-Nagymaros Project)   ٢٧انظر احلاشـية 

  .٨٧، الفقرة ٥٧-٥٦، ص )أعاله

  اللتزامات اليت ال تتأثر بالتدابري املضادةا  - ٥٠ملادة ا

  :ات التاليةال متس التدابري املضادة بااللتزام  - ١  
االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة   )أ(  

  اع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فعالً؛نباالمت

االلتزامات املتعلقة حبماية حقـوق اإلنـسان         )ب(  
  األساسية؛

االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنـع         )ج(  
  األعمال االنتقامية؛

ألخرى القائمة مبوجب قواعـد     االلتزامات ا   )د(  
  .قطعية من قواعد القانون الدويل العام

فى الدولة اليت تتخذ تدابري مضادة مـن       عال تُ   - ٢  
  :الوفاء بالتزاماهتا

مبوجب أي إجراء لتسوية املنازعات يكـون         )أ(  
  سارياً بينها وبني الدولة املسؤولة؛

فيما يتعلق بصون حرمة املمثلني الدبلوماسيني        )ب(  
 القنصليني أو األماكن أو احملفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو          أو

  .القنصلية

  عليقتلا

 التزامات معينة ال جيوز أن يتـأثر        ٥٠املادة   حتدد  )١(
فالدولة املضرورة مطالبـة بـأن      . تنفيذها بالتدابري املضادة  

تواصل احترام هذه االلتزامات يف عالقاهتا بالدولة املسؤولة، 
أن تستند إىل خرق الدولة املسؤولة اللتزاماهتا       وال جيوز هلا    

شروعية أي امتناع عـن     ممبوجب الباب الثاين لنفي عدم      
فهذه االلتزامات هلا حرمتها فيما     . االمتثال هلذه االلتزامات  

  .يتعلق بقانون التدابري املضادة
 إىل فئتني ٥٠وتنقسم االلتزامات اليت تتناوهلا املادة   )٢(

 تتناول التزامات معينة جيـب حبكـم        ١ فالفقرة. رئيسيتني
أما الفقرة  . اإلطالق طبيعتها أال تتأثر بالتدابري املضادة على     

 فتتناول التزامات معينة تتعلق بصفة خاصة باحلفاظ على         ٢
قنوات االتصال بني الدولتني املعنيتني، مبا يف ذلـك آليـة           

  .تسوية املنازعات بينهما
 أربع فئـات مـن      ٥٠من املادة    ١لفقرة  اوحتدد    )٣(

االلتزامات املوضوعية األساسية الـيت ال جيـوز أن تتـأثر           
 االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم      )أ(:  املضادة ريبالتداب

املتحدة باالمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا        
 وااللتزامات املتعلقة حبماية حقـوق اإلنـسان        )ب(فعالً؛  

امات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع       وااللتز )ج(األساسية؛  
 وااللتزامات األخرى القائمة مبوجب )د(األعمال االنتقامية؛ 

  .قواعد قطعية من قواعد القانون الدويل العام
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حظر التهديد باستعمال القوة  )أ(١لفقرة اوتتناول   )٤(
أو استعماهلا كما جاء يف ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك           

 مـن  ٤ستخدام القوة كما جاء يف الفقرة       احلظر الصريح ال  
قسرية من نطاق التدابري لوهي تستبعد التدابري ا. املادة الثانية

  .املضادة املسموح هبا مبوجب الفصل الثاين

منصوص عليه يف   وحظر التدابري املضادة القسرية       )٥(
إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقـات الوديـة         

 الـذي أعلنـت     ل مليثاق األمم املتحدة،   والتعاون بني الدو  
على الدول واجب االمتناع عن     "اجلمعية العامة مبقتضاه أنّ     

. )٧٥٦("األعمال االنتقامية اليت تنطوي على استعمال القوة      
ويتفق احلظر أيضاً مع املبدأ السائد وكذلك مع عدد مـن           

 )٧٥٧(يئات قـضائية دوليـة  هاألحكام الرمسية الصادرة عن   
  .)٧٥٨(وهيئات أخرى

على أال متس التدابري املضادة      )ب(١لفقرة  اوتنص    )٦(
ففي . بااللتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان األساسية     

 أعلنت احملكمة أن التدبري املضاد ،"اوليالن" التحكيم يف قضية
 نحتدده االعتبارات اإلنسانية وقواعد حس"القانوين جيب أن 

وأعلنت . )٧٥٩("بني الدولالنية الواجبة التطبيق يف العالقات 
 أنه جيب ١٩٣٤رابطة القانون الدويل يف قرارها الصادر عام 

أن متتنع عن أي تدبري     "على الدولة عند اختاذ تدابري مضادة       
قاس يتعارض مع القانون اإلنساين ومع ما يستلزمه ضـمري          

 أكرب نتيجة لتطور ةوقد تطور هذا املبدأ بدرج. )٧٦٠("الناس
وبوجه خـاص،   . ١٩٤٥ية منذ عام    حقوق اإلنسان الدول  

                                                        
، املرفق، املبـدأ    )٢٥ -د   (٢٦٢٥رار اجلمعية العامة    ق )٧٥٦(

 كما تتضمن الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املعين باألمن والتعاون يف أوروبا .األول
وقد جاء يف اجلزء األول من املبدأ الثاين مـن  . إدانة صرحية للتدابري القسرية 

" الـسلة "إعالن املبادئ لتوجيه العالقات بني الدول املشتركة الـوارد يف           
 سوف متتنع الدول املشاركة وباملثل: "األوىل من هذه الوثيقة اخلتامية ما يلي

  ".يف عالقاهتا املتبادلة عن أي عمل انتقامي باستعمال القوة
احلاشية ( Corfu Channel, Merits نظر بشكل خاص ا )٧٥٧(

ــاله٣٥   Military and Paramilitary Activities in and و٣٥، ص ) أع
against Nicaragua)  ٢٤٩، الفقرة ١٢٧، ص ) أعاله٣٦احلاشية.  

املؤرخ ) ١٩٥٦(١١١ قرارات جملس األمن     نظر مثالً ا )٧٥٨(
ـ أبر/ نيسان ٩املؤرخ  ) ١٩٦٢(١٧١، و ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١٩ ل ي

) ١٩٧٢(٣١٦، و ١٩٦٤أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  ) ١٩٦٤(١٨٨، و ١٩٦٢
ــؤرخ  ــران٢٦امل ــه / حزي ــا) ١٩٧٣(٣٣٢، و١٩٧٢يوني  ٢١ؤرخ مل

بر أكتـو / تـشرين األول   ٤املؤرخ  ) ١٩٨٥(٥٧٣و،  ١٩٧٣أبريل  /نيسان
وانظر . ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٢، و ١٩٨٥

  .١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ملؤرخ ا ٤١/٣٨أيضاً قرار اجلمعية العامة 
)٧٥٩( Naulilaa") " ١٠٢٦، ص ) أعاله٣٣٧انظر احلاشية.  
)٧٦٠( Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 38 

(1934), p. 710.  

حتدد معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة بعض حقـوق         
اإلنسان اليت ال جيوز تقييدها حىت يف وقت احلـرب أو يف            

  .)٧٦١(حاالت الطوارئ العامة األخرى

وقد ناقشت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      )٧(
، )١٩٩٧ (٨ثقافية، يف تعليقها العام رقم      لواالجتماعية وا 

آثار اجلزاءات االقتصادية على السكان املدنيني، وخاصـة        
وتناولت أثر التدابري الـيت تتخـذها املنظمـات         . األطفال

الدولية، وهو موضوع ال يـدخل ضـمن نطـاق هـذه            
 وكذلك التدابري املضادة اليت تفرضـها آحـاد         ،)٧٦٢(املواد

مهما كانت "وشددت على أنه  . الدول أو جمموعات الدول   
نه يتعني على مثل هذه اجلزاءات أن تأخـذ يف          الظروف، فإ 

احلسبان بصورة تامة أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق        
  :ومضت قائلة ،)٧٦٣("االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ن الضروري التمييز بني الغرض األساسي مـن ممارسـة الـضغط            م
لنخبـة احلاكمة فـي البلد إلقناعهـا      االسياسي واالقتصادي على    

المتثال للقانون الدويل، وما يرافق ذلك من إحلاق املعاناة بالفئات          با
  .)٧٦٤(األكثر تعرضاً داخل البلد املستهدف

ميكن استخالص حاالت مماثلة مـن عناصـر أخـرى يف         و
 من  ١فعلى سبيل املثال، تنص الفقرة      . القانون الدويل العام  

وكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف     ت من الربو  ٥٤املادة  
 واملتعلق حبماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املعقودة يف 

، دون أيـة    )الربوتوكول األول (املنازعات املسلحة الدولية    
حيظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب "شروط، على أنه 

 من ٢وباملثل، فإن العبارة األخرية من الفقرة . )٧٦٥("احلرب
ـ       ١املادة   صادية من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقت

االجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       
ال جيوز يف أية حال حرمـان أي  "والسياسية تنص على أنه   

  ".شعب من أسباب عيشه اخلاصة

التزامات القانون اإلنساين    )ج(١لفقرة  اوتتناول    )٨(
، وقد صيغت علـى غـرار       ةفيما يتعلق باألعمال االنتقامي   

                                                        
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٤ نظر املادة ا )٧٦١(

 ٢٧قوق اإلنسان؛ واملادة    حل من االتفاقية األوروبية     ١٥والسياسية؛ واملادة   
  .من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  . أدناه والتعليق عليها٥٩نظر املادة ا )٧٦٢(
)٧٦٣( E/C.12/1997/8، ١ الفقرة.  
  .٤، الفقرة املرجع نفسه )٧٦٤(
محايـة األعيـان     ("٥٤ن املادة    م ٢نظر أيضاً الفقرة    ا )٧٦٥(

ر أيضاً  ظوان. ٧٥، واملادة   ")واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني       
أغـسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة       

  . ، واملتعلق حبماية ضحايـا املنازعــات املسلحة غري الدولية١٩٤٩
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. )٧٦٦(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٦٠ادة   من امل  ٥الفقرة  
وتعرب هذه الفقرة عن احلظر األساسي لألعمال االنتقاميـة         
. ضد األفراد، وهو حظر موجود يف القانون اإلنساين الدويل

وعلى وجه التحديد، ومبوجب اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة 
 واتفاقيات جنيف املعقـودة يف      ،١٩٢٩أسرى احلرب لعام    

، والربوتوكول اإلضايف امللحـق     ١٩٤٩غسطس  أ/ آب ١٢
 حلماية  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقيات جنيف املعقودة يف     

، ُتحظر  )الربوتوكول األول (ضحايا املنازعات املسلحة الدولية     
األعمال االنتقامية ضد فئات حمددة من األشـخاص احملمـيني،          

  .)٧٦٧(وهذا احلظر مقبول على نطاق واسع
التدابري املضادة اليت متس التزامات      )د(١لفقرة  اوحتظر    )٩(

. قائمة مبوجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدويل العــام         
ومن الواضح أن القاعدة القطعيـة اليت ال ختضع لإللغاء بـني           
دولتني حىت مبوجب معاهدة ال ميكن إلغاؤها بتصرف انفـرادي     

 هذا ، ألغراض)د(وتكرر الفقرة الفرعية . ةديف شكل تدابري مضا
 وهو أن الظروف النافية     ٢٦الفصل، االعتراف الوارد يف املادة      

  لعدم املشروعية واملوضحة يف الفصل اخلامس من البـاب األول         
  ال تنفي صفة عدم املشروعية عن أي فعل من أفعـال الدولـة            

ال يكون مطابقاً اللتزام ناشئ مبقتضى قاعدة قطعية من قواعـد           
القائمة " األخرى"ة إىل االلتزامات    واإلشار. القانون الدويل العام  

  )د(مبوجب قواعد قطعية جيعل من الواضح أن الفقرة الفرعيـة           
ال تقيد الفقرات الفرعية السابقة اليت يشمل بعُضها أيضاً قواعد          

 )ب(وبوجه خاص، فإن الفقرتني الفرعيتني      . ذات صفة قطعية  
راف  بـاالعت  )د(وتسمح الفقرة الفرعية    .  قائمتان بذاهتما  )ج(و

مبزيد من القواعد القطعية اليت تنشئ التزامات ال جيوز أن تكون           
  .)٧٦٨(موضوعاً لتدابري مضادة تتخذها دولة مضرورة

وقد تتفق الدول فيما بينها على قواعد أخرى من           )١٠(
قواعد القانون الدويل ميكن أال تكون هدفاً للتدابري املضادة، 

من قواعد القـانون     اعُتربت أو مل ُتعترب قواعد قطعية        ٌءسوا
وهذه اإلمكانية يتناوهلا حكم التخـصيص يف    . الدويل العام 

                                                        
ن اتفاقية فيينا لعـام      م ٦٠ من املادة    ٥ستبعد الفقرة   ت )٧٦٦(
ذات  عاهـدة م قيام دولة ما بتعليق أو إهناء حكم من أحكـام أي             ١٩٦٩

حبمايـة الـشخص    " ألغراض اخلرق املادي إذا كان يتعلـق         طابع إنساين 
، وخباصة منها األحكام اليت حتظر أي شـكل مـن أشـكال    ...اإلنساين  

د أضـيفت   وق". االنتقام من األشخاص احملميني مبثل هـذه املعاهـدات      
هذه الفقرة يف مؤمتر فيينا املعين بقانون املعاهدات بعد إجـراء تـصويت             

  . أعضاء عن التصويت٧ صوتاً مقابل ال شيء، وامتناع ٨٨بأغلبية 
 K. J. Partsch, "Reprisals", Encyclopedia ofنظـر ا )٧٦٧(

Public International Law, R. Bernhardt, ed. (Amsterdam, Elsevier, 

2000), vol. 4, p. 200, at pp. 203–204; and S. Oeter, "Methods and 

means of combat", D. Fleck, ed., op. cit. (footnote 409 above) p. 105, at 

pp. 204–207, paras. 476–479, with references to relevant provisions.  
  .٤٠من التعليق على املادة ) ٦(إىل ) ٤(نظر الفقرات ا )٧٦٨(

) د(١، ال استبعاد التدابري املضادة مبوجب الفقرة        ٥٥املادة  
وبوجه خاص، فإنه جيوز ملعاهدة ثنائيـة أو        . ٥٠من املادة   

متعددة األطراف أن تلغي إمكانية اختاذ تـدابري مـضادة          
وهذا هو احلال، علـى     . وعهاخلرقها، أو فيما يتعلق مبوض    

سبيل املثال، يف معاهدات االحتاد األورويب، اليت هلا نظـام          
ومبوجب نظام تـسوية املنازعـات      . )٧٦٩(إنفاذ خاص هبا  

املعمول به يف منظمة التجارة العاملية، يلزم إذنٌ مسبق من           
ـ        و مـا تعليـق     ضهيئة تسوية املنازعات قبل أن يتسىن لع

األخرى مبوجب اتفاقات منظمة    االمتيازات أو االلتزامات    
التجارة العاملية رداً على عدم امتثال عضو آخر لتوصـيات         

. )٧٧٠(وقرارات فريق تابع هلذه املنظمة أو هيئة االسـتئناف        
 من التفاهم اخلاص بتـسوية املنازعـات    ٢٣وعمالً باملادة   

فإن األعضاء الـذين     الذي وضعته منظمة التجارة العاملية،    
ن انتهاك االلتزامات أو أي إلغاء آخر التعويض ع"يلتمسون 

مبوجب اتفاقات منظمـة التجـارة      " للمنافع أو مساس به   
اخلــاص  قواعد وإجراءات التفاهم    "يلجؤون إىل "العاملية  

وقد فُّسر هذا علـى  ". بتسويـة املنازعـات ويتقيدون هبا   
مينع أعضاء "وحكم " حكـم حصري لتسوية املنازعات"أنه 

ية من حل منازعاهتم بصـورة منفـردة منظمة التجارة العامل
. )٧٧١("فيما يتعلق باحلقوق وااللتزامات اخلاصة باملنظمـة      

وبقدر ما تفسر أحكام اإللغاء أو أحكام املعاهدات األخرى 
على أهنا تشري إىل أن أحكام      ) كتلك اليت حتظر التحفظات   (

 فإهنا قد تنطوي على     ،)٧٧٢("ساس هبا ال ميكن امل  "املعاهدات  
  .التدابري املضادةاستبعاد 

                                                        
يتعلق باستبعاد التدابري املضادة من جانب واحد يف يما ف )٧٦٩(

 joined cases 90 andثـال،  قانون االحتاد األورويب، انظر، على سـبيل امل 

91-63 (Commission of the European Economic Community v. Grand 

Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium), Reports of cases 

before the Court, p. 625, at p. 631 (1964); case 52/75 (Commission of 

the European Communities v. Italian Republic), ibid., p. 277 at p. 284 

(1976); case 232/78 (Commission of the European Economic 

Communities v. French Republic), ibid., p. 2729 (1979); and case 

C-5/94 (The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex 

parte Hedley Lomas (Ireland) Ltd.), Reports of cases before the Court 

of Justice and the Court of First Instance, p. I-2553 (1996).  
 Marrakesh Agreement establishing the Worldنظـر ا )٧٧٠(

Trade Organization, annex 2 (Understanding on Rules and Procedures 

governing the Settlement of Disputes), arts. 3, para. 7, and 22.  
–WTO, Report of the Panel, United Statesنظــرا )٧٧١(

Sections 301–310 of the Trade Act of 1974 (footnote 73 above), paras. 

7.35–7.46.  
ادف الذي اعتمدته حمكمـة العـدل      ذا استخدمنا املر  إ )٧٧٢(

 Legality of the Threat or Use of Nuclearالدولية يف فتواها بـشــأن  

Weapons)  ٧٩، الفقرة ) أعاله٥٤انظر احلاشية.  
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وباإلضافة إىل احلدود املوضـوعية املفروضـة يف          )١١(
 على اختاذ تدابري مـضادة، تـنص        ٥٠ من املادة    ١الفقرة  

على أنه ال جيوز اختاذ تدابري مضادة فيما يتعلـق           ٢لفقرة  ا
ـ بفئتني من االلتزامات، مها االلتزامات مبوجـب إ   راءات ج

 الدولـة املـضرورة   لتسوية املنازعات واجبة التطبيق بـني    
والدولة املسؤولة، وااللتزامـات املتعلقة بـصون حرمـة        

ويتعلق التربير يف كـل     . املمثلني الدبلوماسيني والقنصليني  
حالة، ال بالطبيعة اجلوهرية لاللتزام، وإمنا بدوره فيما يتعلق       
بتسوية الرتاع بني الطرفني والذي أدى إىل التهديد باختـاذ          

  . اختاذهاتدابري مضادة أو إىل

 ،)أ(٢لفقـرة   اوتنطبق أوىل هاتني الفئتني، الواردة يف         )١٢(
بني الدولة  " أي إجراء لتسوية املنازعات يكون سارياً     "على  

وتشري هذه العبارة إىل إجراءات . املضرورة والدولة املسؤولة
عين فقط ولـيس إىل     تسوية املنازعات اليت تتعلق بالرتاع امل     

.  املعنيتني ال تتعلق هبذا الـرتاع      قضايا أخرى بني الدولتني   
وهلذا الغرض ينبغي اعتبار الرتاع على أنه يـشمل الـرتاع           
األويل بسبب الفعل غري املشروع دولياً ومسألة مـشروعية         

  .التدابري املضادة اليت تتخذ رداً على ذلك

زام بأحكـام   تومن املبادئ الراسخة أنه جيب االل       )١٣(
ا إذا كانـت واردة يف      تسوية املنازعات بصرف النظر عم    

معاهدة متثل جوهر الرتاع ويكون استمرار صـالحيتها أو         
وكما جاء يف قرار حمكمـة العـدل        . أثرها موضع خالف  

الستئناف املتعلق باختصاص جملـس منظمـة       االدولية يف   
  : الطريان املدين الدولية

وال أن يؤدي جمرد التعليق من جانب       حال ميكن يف أي حال من األ      و
 حد ذاته، إىل تعطيل أحكام االختصاص نظـراً ألن أحـد واحد، يف

أغراضها قد يكـون على وجه التحديد التمكني من اختبار صالحية      
  .)٧٧٣(التعليق

هناك رأي مماثل يقوم عليه املبدأ القائل بأن أحكام تسوية          و
 املسؤولة الواجبـة    ةاملنازعات بني الدولة املضرورة والدول    

ا ال جيوز تعليقها عن طريق التدابري التطبيق على الرتاع بينهم
ويف غري هذه األحوال فإن التصرف من جانـب         . املضادة

واحد من شأنه أن حيل حمل حكم متفق عليه وميكنه تسوية           
وقد أكدت احملكمة   . الرتاع الذي أدى إىل التدابري املضادة     

ني الدبلوماسـيني والقنـصليني     فضية املوظ قهذه النقطة يف    
  :قوهلا إنبات املتحدة يف طهران التابعني للوالي

                                                        
)٧٧٣( Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO 

Council (India v. Pakistan), judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46, at p. 

 S. M. Schwebel, International Arbitration: Three Salientنظر أيضاًا. 53

Problems (Cambridge, Grotius, 1987), pp. 13–59.  

ي انتهاك مزعوم ملعاهدة الصداقة من قبل أي من الطرفني ال ميكن            أ
أن يترتب عليه منع ذلك الطرف من االحتجاج بأحكـام املعاهـدة    

  .)٧٧٤(املتعلقة بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية

حيد من مـدى     )ب(٢لفقرة  ا لثاين يف اواالستثناء    )١٤(
جيوز أن تلجأ إليه دولة مضرورة باختاذهـا        التصرف الذي   

تدابري مضادة على حنو ال يتفق مـع التزاماهتـا يف جمـال             
وميكن للدولة املضرورة   . العالقات الدبلوماسية أو القنصلية   

فاعتبـار أحـد    . أن تتصرف على عدد مـن املـستويات       
مرغوب فيه، أو إهناء أو تعليـق       الدبلوماسيني شخصاً غري  

لوماسية، أو استدعاء السفراء يف احلـاالت       العالقـات الدب 
 مثل - املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

هذه اإلجراءات ال ترقى إىل مستوى التدابري املضادة باملعىن         
وعلى مستوى آخر، ميكـن     . املنصوص عليه يف هذا الفصل    

  اختاذ تدابري متس االمتيـازات الدبلوماسـية أو القنـصلية         
 متس حرمة املوظفني الدبلوماسـيني أو القنـصليني أو          وال

. أماكنهم أو حمفوظاهتم أو وثائقهم الدبلوماسية أو القنصلية
تكون مثل هذه التدابري مشروعة كتـدابري مـضادة إذا          وقد  

ومن ناحية أخرى، فإن نطـاق      . حتققت شروط هذا الفصل   
 ٥٠ة  من املاد ) ب(٢التدابري املضادة احملظورة مبوجب الفقرة      

يقتصر على تلك االلتزامات اليت وضعت لـصون الـسالمة          
مبـا يف ذلـك     (املادية للموظفني الدبلوماسيني وحرمتـهم      

وأماكنهم وحمفوظاهتم ووثائقهم يف مجيع     ) حصانتهم القضائية 
، هويسري األمر ذات. )٧٧٥(الظروف، مبا يف ذلك الرتاع املسلح

  .قنصلينيمع إجراء التعديالت الالزمة، على املوظفني ال
ملوظفني الدبلوماسـيني والقنـصليني     اويف قضية     )١٥(

 أكدت حمكمة العدل    ،التابعني للواليات املتحدة يف طهران    
القانون الدبلوماسي ذاته يوفّر وسائل الـدفاع       "الدولية أن   

ا أعضاء  الضرورية إزاء األنشطة غري املشروعة اليت يقوم هب       
اءات املفروضـة   البعثات الدبلوماسية أو القنصلية واجلـز     

ــا ــصانات  )٧٧٦("عليه ــهاكات احل ــهت إىل أن انت وانت
الدبلوماسية أو القنصلية ال ميكن تربيرها حىت كتدابري مضادة 

. رداً على فعل غري مشروع دولياً ارتكبته الدولة املرسـلة         
  :وكما قالت احملكمة فإن

بلوماسي، باختصار، تشكل نظامـاً متكـامالً       دواعـد القانون ال  ق
ن ناحية، التزامات الدولة املستقبلة فيما يتعلق بالتسهيالت        ُيحدد، م 

توقع، من         واالمتيازات واحلصانات اليت متنح للبعثات الدبلوماسية، وَي
ناحية أخرى، إمكانية إساءة استعماهلا من جانب أعـضاء البعثـة،           

                                                        
)٧٧٤( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran )٥٣، الفقرة ٢٨، ص ) أعاله٥٩ية شانظر احلا.  
للعالقـات  نظر، على سبيل املثال، اتفاقيـة فيينـا          ا )٧٧٥(

  .٤٥ و٤٤ و٢٩ و٢٤ و٢٢الدبلوماسية، املواد 
)٧٧٦( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran ) ٨٣، الفقرة ٣٨، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية.  
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وحيدد الوسائل املتاحـة للدولة املستقبلة ملواجهة أي حالـة مـن          
  .)٧٧٧(تعمال هذهحاالت إساءة االس

إذا أصبح املمثلون الدبلوماسيون أو القنـصليون هـدفاً         و
للتدابري املضادة، فسوف يشكلون يف الواقع رهائن مقيمني        
مقابل األخطاء املتوقعة من جانب الدولة املرسلة، مما يزعزع 

وهلذا فإن استبعاد   . ةهيكل العالقات الدبلوماسية والقنصلي   
ملمـثلني الدبلوماسـيني    أي تدابري مضادة متـس حرمـة ا       

وهذا ال يؤثر . والقنصليني أمر لـه ما يربره ألسباب وظيفية
على خمتلف سبل االنتصاف املتاحة أمام الدولة املـستقبلة         
مبوجب أحكـام اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية 

ومن ناحية أخرى، ليـست     . )٧٧٨(فيينا للعالقات القنصلية  
 إىل  ٥٠من املادة   ) ب(٢ة يف الفقرة    هناك حاجة إىل اإلشار   

فممثلو الدول لدى املنظمات . الدبلوماسية املتعددة األطراف
أما فيما  . الدولية تشملهم اإلشارة إىل املمثلني الدبلوماسيني     

يتعلق مبوظفي املنظمات الدولية ذاهتـا، فـإن أي خطـوة        
ذ من جانب الدولة املضيفة ضدهم ال ميكـن         خانتقامية تت 
 تدبرياً مضاداً ألهنا سوف تنطوي على عدم االمتثال اعتبارها

ال اللتزام واجب جتاه الدولة املسؤولة، وإمنا اللتزام واجب         
  .جتاه طرف ثالث، أي املنظمة الدولية املعنية

  لتناسبا  - ٥١ملادة ا
ـ     جي   رر ضب أن تكون التدابري املضادة متناسـبة مـع ال

لفعل غري املـشروع    املتكبد، على أن توضع يف االعتبار جسامة ا       
  .دولياً واحلقوق املعنية

  لتعليقا

 حداً أساسياً على قيام الدولة املضرورة       ٥١تضع املادة     )١(
باختاذ تدابري مضادة يف أي حالة بعينها، استناداً إىل اعتبـارات           

املضادة الـيت    وهي ذات أمهية يف حتديد ماهية التدابري      . التناسب
ر التناسب قدراً من الضمان إذ ويوف. جيوز تطبيقها ودرجة شدهتا

إن التدابري املضادة غري املتناسبة ميكن أن تؤدي إىل املسؤولية من           
  .جانب الدولة اليت تتخذ هذه التدابري

والتناسب شرط راسخ معترف به على نطاق واسع   )٢(
. كام القـضائية  حيف ممارسة الدول واملؤلفات الفقهية واأل     

  إنهفاوليال نوطبقاً للحكم الصادر يف قضية 

                                                        
قرة فقارن هذا بال  . ٨٦، الفقرة   ٤٠، ص   املرجع نفسه  )٧٧٧(

والفقـرة   من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية؛       ٤٥من املادة   ) أ(الفرعية  
وجوب محايـة   ( من اتفاقية فيينا للعالقـات القنصلية       ٢٧من املادة   ) أ(١

  ").حىت يف حالة الرتاع املسلح"املباين واملمتلكات واحملفوظات 
ـــواد  ا ) ٧٧٨( ـــر امل ) ب(٤٣و) ٢(٣٦ و٢٦ و١١ و٩نظ

 ١٢و) ٢(١٠فاقيـة فيينا للعالقـات الدبلوماسية؛ واملـواد      تمن ا ) أ)(٢(٤٧و
  .من اتفاقيـة فيينـا للعالقات القنصلية) ٣(٣٥و) ج(و) ب(٢٥ و٢٣و

ىت مع التسليم بأن قانون األمم ال يقتضي وجود توازن تقرييب بني            ح
التدبري االنتقامي واجلرم، ينبغي بالتأكيد أن تعترب مفرطة، وبالتايل غري 
مشروعة، التدابري االنتقامية اليت ال تتناسب البتة مع الفعل الذي دفع           

  .)٧٧٩( اختاذهاإىل

ـ اويف التحكيم يف قضية       )٣( خلـدمات  ا اق بـشأن  التف
ويف تلك . ُبحثت مسألة التناسب بشيء من التفصيل )٧٨٠(اجلوية

القضية مل يكن هناك أي تكافؤ البتة بني رفض فرنسا الـسماح            
بتغيري أجهزة القياس يف لندن بشأن الرحالت اجلوية من الساحل        

بري املضاد الذي اختذته الواليـات      دالغريب للواليات املتحدة والت   
قفت مبوجبه الرحالت اجلوية لشركة اخلطوط اجلوية       املتحدة وأو 

غري أن هيئة التحكيم رأت أن      . الفرنسية إىل لوس أجنلوس كلية    
التدابري اليت اختذهتا الواليات املتحـدة تتفق مع مبدأ التناسـب          

ال تبدو غري متناسبة بشكل واضح عند مقارنتها بالتدابري         "ألهنا  
  :بية بوجه خاصوقالت األغل". اليت اختذهتا فرنسا

ن املتفق عليه عموماً أن مجيع التدابري املضادة جيب أن تتـسم، يف املقـام     م
وهذه قاعدة معروفة   : األول، بدرجة ما من التكافؤ مع االنتهاك املدعى به        

 التـدابري " تناسـب "فقد لوحظ بوجه عام أن احلكم على مدى         ... متاماً  
 أحسن األحوال هو إجنـاز      املضادة ليس مهمة سهلة وأن ما ميكن عمله يف        

ورأت هيئة التحكيم أن من األمـور اجلوهريـة يف          . هذه املهمة بالتقريب  
النـزاعات بني الدول عدم االقتصار على مراعاة األضرار الـيت أصـابت            
الشركات املعنية، بل أيضاً مراعاة أمهية املسائل املبدئية اليت يثريها االنتهاك           

أنه لن يكفي يف احلالة الراهنـة مقارنـة         وترى هيئة التحكيم    . املدعى به 
نتيجة لوقف اخلدمــات   (Pan Am)اخلسائر اليت تكبدهتـا شركة بان آم 

املنظورة باخلسائر اليت تعرضت هلا الشركات الفرنـسية نتيجـة للتـدابري          
املبدئيـة املتخـذة    املضادة؛ وسيكون من الالزم أيضاً مراعاة أمهية املواقف    

وإذا . فرنسية تغيري أجهزة القياس يف بلدان ثالثة      عندما حظرت السلطات ال   
نظر إىل أمهية املسألة ضمن إطار السياسة العامة للنقل اجلوي اليت تتبعهـا             
حكومة الواليات املتحدة وتقوم بتنفيذها عن طريق إبرام عدد كبري مـن            
االتفاقات الدولية مع بلدان غري فرنسا فإن التدابري اليت اختذهتا الواليـات            

لـيت   ا تحدة ال تبدو غري متناسبة بشكل واضح عند مقارنتها بالتـدابري          امل
ومل يزود أي من الطرفني هيئة احملكمة بأدلة تكفي لتأكيد أو           . اختذهتا فرنسا 

رفض وجود التناسب يف هذه العبارات وجيب أن تقنع هيئة التحكيم بتقدير  
  .)٧٨١(تقرييب جداً

تخذة يف نفـس    يف تلك القضية كانت التدابري املضادة امل      و
جمال التدابري األصلية وكانت تتعلق بـنفس الطـرق، وإن          
كانت أشد صرامة بعض الشيء من حيث آثارها االقتصادية 
على شركات النقل الفرنسية مقارنة باإلجراء األصلي الذي      

  .اختذته فرنسا
                                                        

)٧٧٩( Naulilaa"") ١٠٢٨، ص ) أعاله٣٣٧انظر احلاشية.  
)٧٨٠( Air Service Agreement ) أعـاله ٢٨انظر احلاشية ( ،

  .٨٣الفقرة 
بل التحليل  ق؛ وعارض رويتر هذا الرأي ف     املرجع نفسه  )٧٨١(

ار إىل أن هناك القانوين الذي أجرته اهليئة القضائية ملفهوم التناسب، لكنه أش
شكوكاً خطرية حول مدى تناسب التدابري املضادة اليت اختذهتا الواليـات          "

" املتحدة األمريكية واليت مل تستطع اهليئة القضائية تقديرها على وجه القطع          
  ).٤٤٨ص (
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رياً يف تقـدير    ووكانت مسألة التناسب أيضاً أمراً حم       )٤(
ة الـيت كـان ميكـن أن تتخـذها          مشروعية التدابري املـضاد   

ـ تشيكوسلوفاكيا فــي قـضية        -ابتـشيكوفو   غ شروعم
فقـد قالت حمكمـة العدل الدولية، بعد أن       . )٧٨٢(ناغيماروس

قبلت بأن اإلجراءات اليت اختذهتا هنغاريا بـرفض اسـتكمال          
 ١٩٧٧املشروع ترقى إىل خرق ال مربر لـه ملعاهـدة عـام            

  : ناغيماروس، ما يلي-وفو ملتعلقة ببناء وتشغيل سد غابتشيكا
 رأي احملكمة أن هناك اعتباراً هاماً هو ضرورة أن تكون آثار            يف  

  .التدبري املضاد متناسبة مع الضرر املتكبد، مع مراعاة احلقوق املعنية
 قضت حمكمة العدل الدويل الدائمة فيما       ١٩٢٩ويف عام     

  :يلي خيص املالحة يف هنر أودر مبا
ة يف النهر الصاحل للمالحـة تـصبح   إن املصلحة املشترك  "  

أساساً حلق قانوين عام تكون مساته الرئيسية املساواة التامة 
لكافة الدول املشاطئة يف استخدام جمرى النـهر بأكملـه        
واستبعاد أي امتياز تفضيلي ألي دولة مشاطئة واحـدة         

  " ...مقارنة بالدول األخرى
ملبدأ فيما خيص   ي للقانون الدويل هذا ا    رقد عزز التطور العص   و  

  ...استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية كذلك 
ترى احملكمة أن تشيكوسلوفاكيا، بقيامها انفرادياً بالـسيطرة        و  

على مورد مشترك وبالتايل حرمان هنغاريا من حقها يف حـصة منـصفة             
ة الناجتة عـن     واآلثار املستمر  -وب  نومعقولة من املوارد الطبيعية لنهر الدا     

قد أخلت بـشرط     - Szigetközحتويل هذه املياه على بيئة املنطقة النهرية        
  ...التناسب الـذي يقتضيـه القانون الدويل 

ولذلك ترى احملكمة أن حتويل الدانوب الـذي أجرتـه            
  .تشيكوسلوفاكيا يعترب تدبرياً مضاداً غري مشروع ألنه ليس متناسباً

عت يف االعتبار نوعية أو طبيعة      إن احملكمة قد وض   فمن مث   و
على غـرار هيئـة   (احلقوق موضع البحث كمسألة مبدئية     

ومل تقّيم  ) خلدمات اجلوية ا التفاق بشأن االتحكيم يف قضية    
  .مسألة التناسب من الناحية الكمية فقط

ويف جماالت أخرى من القانون حيث يعترب التناسب   )٥(
 املألوف التعبري عن من) ع عن النفساكحالة الدف(أمراً هاماً 

هـذا الشرط بعبارات إجيابيـة، حىت لو تعـذر يف تلـك     
. )٧٨٣(اجملاالت كذلك حتديد األمر املتناسب حتديداً دقيقـاً       

وقد اتبعت صيغة اإلجياب فيما خيص شرط التناسب يف املادة 
، ذلك أن صيغة النفي قد تسمح بقدر كبري جداً مـن            ٥١

 إزاء احتمال إساءة    سوده شواغل تحرية التصرف يف سياق     
  .استخدام التدابري املضادة

                                                        
)٧٨٢( Gabčíkovo-Nagymaros Project )  ٢٧انظر احلاشـية 

 Territorial تعلق ب حيث يرد احلُكم امل٨٧ و٨٥، الفقرتان ٥٦، ص )أعاله

Jurisdiction of the International Commission of the River Oder, 

Judgment No. 16, 1929, P.C.I.J., Series A, No. 23, p. 27.  
)٧٨٣( E. Cannizzaro, Il principio della proporzionalità 

nell’ordinamento internazionale (Milan, Giuffrè, 2000).  

وبالنظر إىل ضرورة التحقق من أن اختـاذ التـدابري            )٦(
املضادة جيب أال يؤدي إىل أي نتائج غري عادلة، جيب عند تقدير          

احملـض  " الكمـي "التناسب عدم االقتصار على مراعاة العنصر       
" فيـة كي"للضرر الذي وقع، بل ينبغي أن تراعى أيضاً عوامـل    

كأمهية املصلحة املشمولة حبماية القاعدة اليت انتهكت ومـدى         
 تربط التناسـب يف املقـام األول        ٥١واملادة  . خطورة االنتهاك 

معيارين آخرين مهـا    " تأخذ يف االعتبار  "بالضرر املتكبد لكنها    
واإلشـارة إىل   . جسامة الفعل غري املشروع واحلقوق املعنيـة      

اسع وال تشمل فقط أثر الفعل غـري        هلا معىن و  " احلقوق املعنية "
املشروع على الدولة املضرورة وإمنا تشمل أيضاً آثـاره علـى           

وعالوة على ذلك، فإن وضع الـدول       . حقوق الدولة املسؤولة  
  .األخرى الذي قد يتأثر ميكن أيضاً أن يؤخذ يف االعتبار

ويتناول التناسب العالقة بني الفعل غـري املـشروع           )٧(
ويف بعض اجلوانب يـرتبط التناسـب       .  املضاد التدبريودولياً  

 وهو أن أي تدبري    ٤٩باشتراط الغرض املنصوص عليه يف املادة       
على درجة واضحة من عدم التناسب قد يعترب بالفعل أنـه مل            
يكن ضرورياً حلمل الدولـة املـسؤولـة علـى االمتثـال          
اللتزاماهتا وإمنا كان لـه هـدف عقايب وال يـدخل ضـمن     

غـري أن   . ٤٩لتدابري املضادة املـبني يف املـادة        نطاق غرض ا  
التناسب يعترب قيداً حىت على التدابري اليت جيوز تربيرها مبقتضى          

، وجيب يف كل حالة أن يكون أي تـدبري مـضاد            ٤٩املادة  
متناسباً مع الضرر املتكبد، مبا يف ذلك أمهية القضية املبدئيـة           

لة ما إذا كان التدبري املعنية، وهلذا وظيفة مستقلة جزئياً عن مسأ
  .املضاد ضرورياً لتحقيق النتيجة املرجوة وهي ضمان االمتثال

  لشروط املتعلقة باللجوء إىل التدابري املضادةا  - ٥٢ملادة ا

قبل اختاذ تـدابري مـضادة، تقـوم الدولـة            - ١  
  :املضرورة مبا يلي

، ٤٣طلب من الدولة املسؤولة، وفقاً للمادة  ت  )أ(  
  ا مبوجب الباب الثاين؛هتالوفاء بالتزاما

خطر الدولة املسؤولة بأي قرار باختاذ تدابري       ُت  )ب(  
  .مضادة، وتعرض عليها التفاوض معها

، جيـوز للدولـة     )ب(١بالرغم من الفقـرة       - ٢  
  .املضرورة أن تتخذ التدابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها

ال جيوز اختاذ تدابري مضادة، وإذا كانت قـد           - ٣  
  :وجب تعليقها دون تأخري ال مربر له ذتاخت

  إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً؛ و  )أ(  
إذا ُعرض النـزاع على حمكمـة أو هيئـة           )ب(  

  .قضائية خمولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني
 إذا مل تنفذ الدولة املسؤولة ٣ تنطبق الفقرة ال  - ٤  

  .إجراءات تسوية النـزاع حبسن نية
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  التعليق

 بعض الشروط اإلجرائية املتـصلة      ٥٢دد املادة   حت  )١(
فيـشترط  . بلجوء الدولة املضرورة إىل اختاذ تدابري مضادة      

على الدولة املضرورة، قبل اختاذ تدابري مضادة، أن تطلـب        
 الوفـاء بالتزاماهتـا   ٤٣من الدولة املسؤولة وفقاً للمـادة    

رورة أن ويشترط أيضاً على الدولة املض. مبوجب الباب الثاين
ختطر الدولة املسؤولة بأهنا تعتزم اختاذ تدابري مضادة وتعرض 

وبالرغم من الشرط الثاين جيـوز للدولـة        . التفاوض معها 
املضرورة أن تتخذ بعض التدابري املضادة العاجلة الالزمـة         

غري أنه ال جيوز اختاذ تـدابري مـضادة إذا          . حلفظ حقوقها 
 املشروع دولياً وكان  توقفت الدولة املسؤولة عن الفعل غري     

النـزاع معروضاً على حمكمة أو هيئة قضائية خمتصة؛ وإذا         
غـري أن   . كانت التدابري قد اختذت بالفعل، وجب تعليقها      

هذا الشرط ال ينطبق إذا مل تنفذ الدولة املسؤولة إجراءات          
ويف مثل هذه احلالة ال يلزم تعليق . تسوية النـزاع حبسن نية

  .وز استئنافهاالتدابري املضادة وجي
 إىل إرسـاء    ٥٢وعلى وجه اإلمجال تسعى املادة        )٢(

شروط إجرائية معقولة فيما يتعلق باختاذ التدابري املضادة يف         
سياق قد ال تتاح فيه فوراً أو مطلقاً أي آلية ملزمة لتسوية            

ويف الوقت نفـسه،    . )٧٨٤(الرتاعات عن طريق طرف ثالث    
و هيئـة   أود حمكمة   ينبغي أن تضع يف االعتبار احتمال وج      

قضائية دولية ختوَّل سلطة اختاذ قرارات ملزمة للطرفني فيما         
والتدابري املضادة هي شكل من أشـكال       . يتعلق بالرتاعات 

املساعدة الذاتية يستجيب لوضع الدولة املضرورة يف نظام        
دويل ال ُتكفل فيه بعُد تسوية الرتاعات بصورة حمايدة وفقاً          

 إجراءات عن طريـق     د حالة وجو  ويف. لألصول القانونية 
طرف ثالث واحتجاج أي من طريف الرتاع هبا فإن شروط          
تلك اإلجراءات مثالً فيما يتعلق بتدابري احلماية املؤقتة ينبغي 

ومن ناحية  . أن تشكل بقدر اإلمكان بديالً للتدابري املضادة      
أخرى، فحىت يف احلاالت اليت يكون فيها حملكمة أو هيئـة           

 اختصاص النظر يف أحد الرتاعات وسلطة بيان قضائية دولية
تدابري احلماية املؤقتة، من احملتمل أال تتعاون الدولة املسؤولة   

ويف مثل هذه احلاالت يظهر إىل الـسطح        . يف هذه العملية  
  .بالضرورة طريق الرد باختاذ تدابري مضادة

 على املالحظات اليت أبدهتا     ٥٢ويقوم نظام املادة      )٣(
. )٧٨٥(تفاق بشأن اخلدمات اجلويةالا م يف قضية  هيئة التحكي 

هو وجوب أن تطلب  )أ)(١(لفقرة اوالشرط األول احملدد يف 
الدولة املضرورة مـن الدولة املسؤولة الوفاء بالتزاماهتا مبا        

                                                        
  .من التعليق على هذا الفصل) ٧(رة نظر الفقا )٧٨٤(
)٧٨٥( Air Service Agreement ) أعـاله٢٨انظر احلاشية ( ،

  .٩٦-٩٤ و٩١، الفقرات ٤٤٦-٤٤٥ص 

وهـذا  . خيص الكف واجلرب قبل اللجوء إىل التدابري املضادة       
") sommation" "إنذار"الذي يشار إليه أحياناً بأنه (الشرط 

 التفاق بـشأن  ادته كل من هيئة التحكيم يف قضية        كقد أ 
وحمكمة العـدل الدوليـة يف قـضية    )٧٨٦(خلدمات اجلوية ا
ويبدو أيضاً أنه   . )٧٨٧( ناغيماروس - ابتشيكوفو  غ شروعم

  .)٧٨٨(يعرب عن ممارسة عامة
أما املبدأ الذي يقوم عليه شرط اإلخطار فهـو أنـه       )٤(

دة واآلثار اخلطرية اليت ا للتدابري املضبالنظر إىل الطابع االستثنائي
حيتمل أن تترتب عليها ينبغي أال ُتتخذ هذه التدابري املضادة قبل 
أن ُتخطر الدولة األخرى بأي مطالبة وقبل أن تتاح هلا الفرصة          

أما يف املمارسة العملية فتكون هنـاك يف العـادة          . للرد عليها 
صـول إىل   مفاوضات موسعة ومكثفة حول أي نزاع قبل الو       

ويف مثـل هـذه   . نقطة التفكري يف اختاذ بعض التدابري املضادة    
احلاالت تكون الدولة املضرورة قد أخطرت بالفعـل الدولة         

 وال تكون ملزمة بالقيام بذلك ٤٣املسؤولة بطلبها وفقاً للمادة 
  ).أ(١الفقرة مرة أخرى كي متتثل ألحكام 

ضرورة أن تقوم الدولة امل    )ب(١لفقرة  اوتقتضي    )٥(
اختاذ تدابري مضادة بإخطار الدولـة املـسؤولة         اليت قررت 

. بقرارها اختاذ التدابري املضادة وأن تعرض التفاوض معهـا        
وميكن أن تكون للتدابري املضادة عواقب خطرية على الدولة        
املستهدفة، وينبغي أن تتاح هلذه األخرية فرصة إعادة النظر         

والعالقـة  . دة املقترحة يف موقفها يف مواجهة التدابري املضا     
 ١من الفقرة ) ب(و) أ(الزمنية بني تنفيذ الفقرتني الفرعيتني 

ذلك أن اإلخطارات ميكن أن تكون متقاربة       . ليست قاطعة 
  .زمنياً، بل ومتزامنة

جيوز للدولة املضرورة أن  ٢لفقرة اغري أنه مبقتضى   )٦(
ىت ح" التدابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها     "تتخذ  

ويف إطار األوضاع   . باعتزامها القيام بذلك   قبل أي إخطار  
العصرية لالتصاالت فإن الدولة املسؤولة عن فعـل غـري          
مشروع دولياً اليت ترفض الكف عن مثل هذا الفعل أو تقدمي 
أي نوع من أنواع اجلرب عن هذا الفعل قد تسعى أيضاً إىل            

يق سـحب   حتصني نفسها من التدابري املضادة، مثالً عن طر       
وميكن أن ُتتخذ   . أرصدهتا من املصارف يف الدولة املضرورة     

هذه اخلطوات يف غضون فترة زمنية قصرية جداً حبيث ينتفي 
ومن هنا ). ب)(١(الغرض من اإلخطار الذي تقتضيه الفقرة 

 تسمح باختاذ التدابري املضادة العاجلة الالزمة       ٢فإن الفقرة   

                                                        
  .٨٧-٨٥، الفقرات ٤٤٤، ص املرجع نفسه )٧٨٦(
)٧٨٧( Gabčíkovo-Nagymaros Project )٢٧شـية  اانظر احل 

  .٨٤، الفقرة ٥٦، ص )أعاله
)٧٨٨( A. Gianelli, Adempimenti preventivi all’adozione di 

contromisure internazionali (Milan, (Giuffrè, 1997.  
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 وتشمل هذه العبارة    :للحفاظ على حقوق الدولة املضرورة    
حقوق الدولة يف موضوع الرتاع وكذلك حقها يف اختـاذ          

وميكن أن تندرج أوامر وقف التنفيذ املؤقتة       . تدابري مضادة 
والتجميد املؤقت لألرصدة وغريها من التدابري املماثلـة يف         

  .، رهناً بالظروف٢إطار الفقرة 
غري احلالة اليت يكون فيها الفعل       ٣لفقرة  اوتتناول    )٧(

وقف ويكون الرتاع معروضاً على حمكمة أو       تاملشروع قد   
ويف . هيئة قضائية هلا سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني       

مثل هذه احلالة ليس هناك ما يربر القيام بعمـل انفـرادي       
بواسطة تدابري مضادة ما دام جيري تنفيذ إجراءات تـسوية      

دة يف  وإذا ما استوفيت الـشروط الـوار      . الرتاع حبسن نية  
 ال جيوز للدولة املضرورة أن تتخذ تدابري مضادة؛         ٣الفقرة  

وإذا كانت هذه التدابري قـد اُتخذت بالفعل وجب تعليقها 
" دون تأخري ال مربر لـه     "وعبارة  ". دون تأخري ال مربر له    "

ـ         ص الترتيبـات   تسمح بقدر حمدود من التسامح فيمـا خي
  .الالزمـة لتعليق التدابري املعنية

ضاً على حمكمة أو هيئة     ومعر"يعترب أي نزاع    وال    )٨(
ما مل تكن احملكمة أو اهليئة      ) ب(٣ألغراض الفقرة   " قضائية

وهلذه . القضائية موجودة ويف وضع يسمح هلا مبعاجلة القضية
األغراض، ال يعترب أي نزاع معروضاً على هيئـة قـضائية           
خمصصة منشأة مبوجب معاهدة حىت ُتشكَّل اهليئة القضائية        

لفعل، وهي عملية تستغرق بعض الوقت حىت ولو كـان          با
. )٧٨٩(الطرفان متعاونني يف تعيني أعضاء اهليئـة القـضائية        

 على افتراض أن احملكمة أو اهليئة القضائية        ٣وتقوم الفقرة   
اليت تشري إليها تتمتع باختصاص للفصل يف الرتاع وكذلك         

دى وتعد هذه السلطة إح   . بسلطة األمر باختاذ تدابري مؤقتة    
قواعد احملـاكم واهليئـات القـضائية       لالسمات الطبيعية   

 ٣واألساس املنطقي الذي تقوم عليه الفقـرة      . )٧٩٠(الدولية
هو أنه حاملا يقوم الطرفان بعرض نزاعهما على حمكمـة أو   
هيئة قضائية من هذا القبيل حلله، جيوز للدولة املضرورة أن          

مر باختـاذ   تطلب من هذه احملكمة أو اهليئة القضائية أن تأ        
وهذا الطلب، املشروط بوجود . تة حلماية حقوقهاقتدابري مؤ

                                                        
 من اتفاقية األمم    ٢٩٠ من املادة    ٥من هنا فإن الفقرة     و )٧٨٩(

ار حاملتحدة لقانون البحار تنص على أن تتنـاول احملكمة الدولية لقانون الب       
أحيل بانتظار تشكيل حمكمة التحكيم اليت      "الطلبات املتعلقة بالتدابري املؤقتة     

  ".الرتاع إليها
 األثر امللـزم لألوامـر      ٢٩٠ من املادة    ٦ؤكد الفقرة   ت )٧٩٠(

باختاذ تدابري مؤقتة مبوجب الباب احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحـدة            
ر املتعلقة باختـاذ تـدابري      مولالطالع على األثر امللزم لألوا    . لقانون البحار 

العدل الدولية، انظـر     من النظام األساسي حملكمة      ٤١مؤقتة مبوجب املادة    
، ص ) أعـاله ١١٩احلاشية ( LaGrand, Judgmentالقرار الصادر يف قضية 

  .١٠٤-٩٩لفقرات ا، ٥٠٤-٥٠١

احملكمة أو اهليئة القضائية للنظر فيه، سيقوم بوظيفة مكافئة         
ويف حالة االمتثال لألمـر     . أساساً لوظيفة التدابري املضادة   

ستنتفي ضرورة اختاذ تدابري مضادة إىل أن تتخـذ اهليئـة           
حمكمة أو هيئـة    "اإلشارة إىل   واملقصود ب . القضائية قرارها 

هو اإلشارة إىل أي إجراءات لتـسوية الرتاعـات         " قضائية
غري أهنا ال تشري    . بواسطة طرف ثالث، أياً كانت تسميتها     
كما أهنا ال تشري    . إىل األجهـزة السياسية كمجلس األمن    

إىل هيئــة قضائية لديها اختصاص النظر يف القضايا بني         
لة، حىت ولو كان الرتاع بينهما      طرف خاص والدولة املسؤو   

ولكن . قد أثار خالفاً بني الدولة املضرورة والدولة املسؤولة
يف مثل هذه احلاالت يكون الرتاع األساسي، مبا أنه معروض 

 وال يكـون    ٥١ و ٤٩على التحكيم، وثيق الصلة باملادتني      
  .)٧٩١(للتدابري املضادة مربر إال يف حاالت استثنائية

 شرطاً آخر لتعليق    ٥٢ن املادة    م ٤ لفقرةاوتضع    )٩(
وتشمل احتماالت شىت   . ٣التدابري املضادة مبوجب الفقرة     

تتراوح بني رفض مبدئي للتعاون يف اإلجـراءات، مـثالً          
بالتخلف عن احلضور، مروراً بعدم االمتثال ألمر تـدابري          
مؤقتة، سواء أكان أم مل يكن ملزماً رمسياً، وانتهاًء برفض          

وتنطبـق  . نهائي للمحكمة أو اهليئة القضائية    قبول القرار ال  
هذه الفقرة أيضاً على احلاالت اليت ال تقوم فيها دولة طرف 
بالتعاون يف إنشاء اهليئة القضائية ذات الصلة أو ال متثل أمام 

ويف ظل الظروف اليت . اهليئة القضائية بعد أن جيري تشكيلها
 على اختـاذ   ال تنطبق القيود املفروضة  ٤تنص عليها الفقرة    

  .٣التدابري املضادة مبوجب الفقرة 

   إهناء التدابري املضادة - ٥٣ملادة ا
نهى التدابري املضادة حاملا متتثل الدولة املسؤولة اللتزاماهتـا         ت  

  .مبوجب الباب الثاين فيما يتصل بالفعل غري املشروع دولياً

  لتعليقا

 احلالة اليت تكون فيهـا الدولـة        ٥٣تتناول املادة     )١(
 قد امتثلت اللتزاماهتا بالكف واجلرب مبوجب الباب        ةاملسؤول

                                                        
قتضى اتفاقية تسوية املنازعات االستثمارية الناشئة بني مب )٧٩١(

خرى، ال جيوز لدولة اجلنسية أن تقيم دعوى دولية         ألالدول ورعايا الدول ا   
فيما يتعلق برتاع اتفق أحد     "اً كان أو شركة،     بالنيابة عن أي مطالب، فرد    

رعاياها ودولة متعاقدة أخرى على عرضه أو قام بعرضه على هيئة حتكـيم             
مبقتضى هذه االتفاقية ما مل تكن الدولة املتعاقدة األخرى قد ختلفت عـن             

  ؛ انظـر  )٢٧ من املادة    ١الفقرة  " (االمتثال للحكم الصادر يف هذا الرتاع     
C. H. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge 

University Press, 2001) pp. 397–414 .    وهذا يـستبعد مجيـع أشـكال
االحتجاج باملسؤولية من جانب دولة اجلنسية، مبا يف ذلك اختـاذ تـدابري             

  .٤٢من التعليق على املادة ) ٢( الفقرة رانظ. مضادة
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. الثاين استجابة للتدابري املضادة اليت اختذهتا الدولة املضرورة       
  وحاملا تفي الدولة املسؤولة بالتزاماهتا مبوجب الباب الثاين       

لى التدابري املضادة   ال يكون هناك أي سبب يدعو لإلبقاء ع       
  .وجيب وضع حد هلا على الفور

هوم وجوب إهناء التدابري املضادة ما إن تزول        فوم  )٢(
الظروف املربرة هلا مشمول ضمناً يف املواد األخرى من هذا          

كما .  توضحه جبالء نظراً ألمهيته    ٥٣غري أن املادة    . الفصل
  .٤٩ادة أهنا تؤكد الطابع احملدد للتدابري املضادة مبوجب امل

  التدابري املتخذة من جانب دول   - ٥٤ملادة ا
  ولة املضرورةدخالف ال

 ١ خيل هذا الفصل حبق أي دولة جيوز هلا، مبوجب الفقرة            ال  
، أن حتتج مبسؤولية دولة أخرى، يف اختاذ تدابري مشروعة ٤٨من املادة 

ضد تلك الدولة ضماناً لوقف اخلرق وللجرب لصاحل الدولة املضرورة          
  .لصاحل املستفيدين من االلتزام الذي ُخرقأو 

  لتعليقا

فصل الثاين حق أي دولة مضرورة يف اختاذ ليتناول ا  )١(
تدابري مضادة ضد أي دولة مسؤولة حلملها على االمتثـال          

علـى  " املضرورة"غري أن الدول    . اللتزاماهتا بالكف واجلرب  
يت  ليست هي الدول الوحيدة ال     ٤٢النحو املعرَّف يف املادة     

حيق هلا االحتجاج مبسؤولية دولة ما عن فعل غري مـشروع   
 جتيز  ٤٨فاملادة  . دولياً مبوجب الفصل األول من هذا الباب      

ألي دولة القيام هبذا االحتجاج يف حالة خرق التزام واجب       
إزاء اجملتمع الدويل ككل، أو من جانب أي عضو يف جمموعة 

اية املـصلحة   من الدول يف حالة االلتزامات املوضوعة حلم      
حيـق هلـذه    ) ٢(٤٨ومبقتضى املادة   . اجلماعية للمجموعة 

الدول أيضاً أن تطلب الكف والوفاء بااللتزام لصاحل اجلهات 
وهكذا ففيما يتعلـق    . املستفيدة من االلتزام الذي أُخل به     

 يعترف بأن هلذه الدول ٤٨بااللتزامات املشار إليها يف املادة 
 والسؤال املطروح هو إىل أي      .مصلحة قانونية يف االمتثال   

مدى جيوز هلذه الدول أن تدعي بصورة قانونية أن هلا احلق           
  .)٧٩٢(يف رد الفعل ضد أوجه اإلخالل اليت مل جير جربها

                                                        
 ,"M. Akehurst, "Reprisals by third Statesنظر، مثالً،ا )٧٩٢(

BYBIL, 1970, vol. 44, p. 1; J. I. Charney, "Third State remedies in 

international law", Michigan Journal of International Law, vol. 10, No. 

1 (1989), p. 57; Hutchinson, loc. cit. (footnote 672 above); Sicilianos, 

op. cit. (footnote 735 above), pp. 110–175; B. Simma, "From 

bilateralism to community interest in international Law", Collected 

Courses ..., 1994–VI (The Hague, Martinus Nijhoff, 1997), vol. 250, p. 

217; and J. A. Frowein, "Reactions by not directly affected States to 

breaches of public international law", Collected Courses ..., 1994–IV 

(Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995), vol. 248, p. 345.  

وهلذا الغرض من املهم التمييز بني التدابري الفردية،          )٢(
سواء اختذهتا دولة واحدة أو جمموعة من الدول تصرفت كل 

ة وعن طريق أجهزهتا اخلاصة من جهة،       منها بصفتها الفردي  
 إطار منظمات دولية، من جهة والردود املؤسسية اليت تتم يف

فهذه احلالة األخرية مثالً عندما حتـدث يف نطـاق     . أخرى
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ليـست مـشمولة          

وبصفة عامة ال تتناول املواد احلالة اليت تتخذ        . )٧٩٣(باملواد
ملنظمات الدولية إجراء حىت ولو اسـتطاعت       فيها إحدى ا  

  .)٧٩٤(اإلجراء أو التحكم فيه الدول األعضاء توجيه هذا
واملمارسة العملية بشأن هذا املوضوع حمـدودة وال          )٣(

ويف بعض احلاالت قامت دول بردود      . تزال يف مرحلة جنينية   
فعل إزاء ما تدعي أنه انتهاكات اللتزامات مشار إليها يف املادة 

واختذت ردود الفعـل  . ون أن تدعي أهنا تضررت فردياً      د ٤٨
من قبيـل قطـع     (صادية أو تدابري أخرى     تشكل عقوبات اق  

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي). خطوط النقل اجلوي أو فسخ عقود
يف . )١٩٧٨( أوغندا   - لواليات املتحدة األمريكية    ا  ●

 اعتمد الكونغرس األمريكـي     ١٩٧٨أكتوبر  /تشرين األول 
ظر مبوجبه تصدير السلع والتكنولوجيا إىل أوغندا       تشريعاً حي 

أن حكومـة   "وذُكر يف التـشريع     . )٧٩٥(اهنأو استريادها م  
قد ارتكبـت جرميـة إبـادة مجاعيـة ضـد           ... أوغندا  

على الواليات املتحدة أن تتخذ إجراءات      "وأن  " األوغنديني
لتنأى بنفسها عن أي حكومة أجنبية تـشارك يف جرميـة           

  .)٧٩٦("الدوليةاإلبادة اجلماعية 
 يت بولندا واالحتـاد الـسوفيا     - عض البلدان الغربية    ب  ●
 فرضـت   ١٩٨١ديسمرب  / كانون األول  ١٣يف  . )١٩٨١(

احلكومة البولندية األحكام العرفيـة وألغـت املظـاهرات         
واختـذت  . )٧٩٧(ووضعت الكثري من املنشقني يف السجون     

 الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان الغربية األخرى      
ومشلـت  . إجراءات ضد كل من بولندا واالحتاد السوفيايت      

لتعليق الفوري للمعاهدات اليت تنص على حقـوق  االتدابري  
يرفلوت يف الواليات املتحدة األمريكيـة      إلهبوط طائرات ا  

وطائرات شركة الطريان البولندية يف الواليـات املتحـدة         
األمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وهولنـدا وسويـسرا        

                                                        
  . والتعليق عليها٥٩نظر املادة ا )٧٩٣(
  . والتعليق عليها٥٧نظر املادة ا )٧٩٤(
)٧٩٥( Uganda Embargo Act, Public Law 95-435 of 10 

October 1978, United States Statutes at Large 1978, vol. 92, part 1 

(Washington D. C., United States Government Printing Office, 1980), 

pp. 1051–1053.  
  ).د(٥و) ج(٥، الفقرتان املرجع نفسه )٧٩٦(
)٧٩٧( RGDIP, vol. 86 (1982), pp. 603–604.  
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 وُصرف النظر عن إجراءات التعليق املنصوص ؛)٧٩٨(والنمسا
  .)٧٩٩(ملعاهدات ذات الصلةاعليها يف 

يف . )١٩٨٢(لتدابري اجلماعيـة ضـد األرجنـتني        ا  ●
 عندما سيطرت األرجنتني على جزء من ١٩٨٢أبريل /نيسان

دعا جملس األمن إىل االنسحاب     ) مالفيناس(جزر فولكالند   
قدم من اململكة املتحدة    ويف أعقاب طلب م   . )٨٠٠(الفوري

ليا وكندا ونيوزيلندا ااعتمد أعضاء اجلماعة األوروبية وأستر  
ومشلت هذه العقوبات فرض حظر مؤقت      . عقوبات جتارية 

على كافة الواردات من منتجات األرجنتني، وهو أمر خيالف 
املادة احلادية عشرة، بل ورمبا املادة الثالثة، من االتفاق العام 

ومن املشكوك فيه ما    . ت اجلمركية والتجارة  بشأن التعريفا 
إذا كان باإلمكان تربير هذه التدابري يف إطار استثناء األمن          

) ٣)(ب(القومي املنصوص عليه يف املادة احلادية والعشرين        
وشكّل احلظر الذي فرضته البلـدان      . )٨٠١(من هذا االتفاق  

األوروبية أيضاً تعليقاً حلقوق األرجنتني مبوجـب اتفـاقني      
قطاعيني بشأن التجارة يف النسيج والتجارة يف حلوم الضأن         

اليت ال تسري عليها االسـتثناءات األمنيـة         )٨٠٢(غنامواأل
  .املنصوص عليها يف االتفاق املذكور

. )١٩٨٦( جنوب أفريقيا    - ملتحدة األمريكية   ا لوالياتا  ●
 حالـة   ١٩٨٥عندما أعلنت حكومة جنوب أفريقيا يف عـام         

كبرية من البلد أوصى جملس األمن باختـاذ        الطوارئ يف أجزاء    
 قطاعي بتجميد العالقـات الثقافيـة   يإجراءات حظر اقتصاد  

                                                        
  .٦٠٦، ص املرجع نفسه )٧٩٨(
ــثالًا )٧٩٩( ــر م  article 15 of the Air Transportنظ

Agreement between the Government of the United States of 

America and the Government of the Polish People’s Republic of 

1972 (United States Treaties and Other International Agreements, 

vol. 23, part 4 (1972), p. 4269); and article 17 of the United 

States-Union of Soviet Socialist Republics Civil Air Transport 

Agreement of 1966, ILM, vol. 6, No. 1 (January 1967), p. 82; and 

vol. 7, No. 3 (May 1968), p. 571.  
ــ )٨٠٠( ــن ق ــس األم ــؤرخ ) ١٩٨٢ (٥٠٢رار جمل  ٣امل

  .١٩٨٢أبريل /نيسان
ازع أعضاء آخرون من جمموعة الغات يف اسـتناد         ن )٨٠١(

إىل هذا احلكم، انظر البالغ الصادر عن البلدان الغربيـة          الدول الغربية   
GATT document. L. 5319/Rev. 1     والبيانني الـصادرين عـن إسـبانيا

ولالطالع على حتليـل  . GATT document. C/M/157, pp. 5–6 والربازيل
 M. J. Hahn, Die einseitige Aussetzung vonهبـذا الـشأن، انظـر   

GATT-Verpflichtungen als Repressalie (Unilateral Suspension of 

GATT Obligations as Reprisal (English summary)) (Berlin, Springer, 

1996), pp. 328–334.  
 Official Journal of theان فــي ترد هاتان املعاهدت )٨٠٢(

European Communities, No. L 298 of 26 November 1979, p. 2; and No. 

L 275 of 18 October 1980, p. 14.  

وبعد ذلك اختذت بعض الدول تدابري تتجاوز       . )٨٠٣(والرياضية
فقد أصدر الكونغرس األمريكـي     . ما أوصى به جملس األمن    

قانون املناهضة الشاملة للفصل العنصري الذي علق بأثر فوري        
ط طائرات اخلطوط اجلوية جلنوب أفريقيـا علـى         حقوق هبو 

وكان هذا التعليـق    . )٨٠٤(ملتحدة األمريكية اأراضي الواليات   
الفوري منافياً ألحكام اتفاقية اخلدمات اجلوية املربمـة بـني          

 )٨٠٥(١٩٤٧الواليات املتحدة واحتاد جنوب أفريقيا يف عـام         
 وجرى تربيره بكونه تدبرياً من شأنه أن يشجع حكومة جنوب    

 على إجراء إصالحات تفضي إىل إقامة دميقراطية غري       "أفريقيا  
  .)٨٠٦("عنصرية

 ٢يف  . )١٩٩٠(املتخذة ضد العراق     جلماعيةالتدابري  ا  ●
 اجتاحت القوات العراقية الكويـت      ١٩٩٠أغسطس  / آب

وأدان جملس األمن الغزو على الفور وفرضـت        . واحتلتها
ات املتحـدة   الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية والوالي     
واُتخذ . )٨٠٧(حظراً جتارياً على العراق وقررت جتميد أمواله

هذا اإلجراء كرد مباشر على الغزو العراقي مبوافقة حكومة         
  .الكويت

رداً . )١٩٩٨(لتدابري اجلماعيـة ضـد يوغوسالفيا     ا  ●
على األزمة اإلنسانية يف كوسوفو أصدرت الدول األعضاء        

ينص على جتميـد األرصـدة      يف االحتاد األورويب تشريعاً     
. )٨٠٨( الطائراتقاليوغوسالفية وفرض حظر فوري على حتلي

ورأت بعض البلدان مثل أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة أن         
هذا اإلجراء األخري ينطوي على عدم تنفيذ اتفاقات الطريان      

ونظراً للشكوك اليت حتوم حول شرعية ذلك       . )٨٠٩(الثنائية

                                                        
ـ  )٨٠٣(  ٢٦املــؤرخ ) ١٩٨٥ (٥٦٩رار جملـس األمـن   ق

 ،Sicilianosنظـر   اولالطالع على املزيد من املراجع،      . ١٩٨٥يوليه  /متوز
  .١٦٥، ص ) أعاله٧٣٥ة ياحلاش(املرجع املذكور 

 ,ILM, vol. 26الطالع على نص هذا احلكم، انظـر  ل )٨٠٤(

No. 1 (January 1987), p. 79 (sect. 306).  
  ،٦٦ اجمللـد    ،موعـة املعاهـدات   جم املتحدة،   ألمما )٨٠٥(

  . من النص اإلنكليزي، املادة السادسة٢٣٩ص 
 ILM (footnoteالطالع على األمر التنفيذي، انظـر  ل )٨٠٦(

804 above), p. 105.  
نظر مثالً األوامر التنفيذية للرئيس بوش اليت أصدرها        ا )٨٠٧(

 ,AJIL, vol. 84, No. 4 (October 1990) يف ١٩٩٠أغسطس / آب٢بتاريخ 

pp. 903–905.  
 ٢٩مـايو و  / أيـار  ٧ملواقـف املشتركة الصادرة يف     ا ) ٨٠٨(
 ١٩٩٨Official Journal of the European Communities, No. Lيونيه /حزيران

143 of 14 May 1998, p. 1 and No. L 190 of 4 July 1998, p. 3; 

implemented through Council Regulations 1295/98, ibid., No. L 178 of 23 

June 1998, p. 33 and 1901/98, ibid., No. L 248 of 8 September 1998, p. 1.  
 United Kingdom, Treaty Series No. 10نظر مـثالً ا )٨٠٩(

(1960) (London, H. M. Stationery Office, 1960); and Recueil des 

Traités et Accords de la France, 1967, No. 69.  
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لربيطانية يف البدايـة اسـتعدادها      اإلجراء أبدت احلكومة ا   
ل سنة واحدة، وهي املهلة     الالتباع إجراء فسخ االتفاق خ    

.  من اتفاقها مع يوغوسـالفيا     ١٧املنصوص عليها يف املادة     
غري أهنا عدلت بعد ذلك عن موقفها وفسخت اتفاق الطريان 

الـرئيس  ل  سج"بأثر فوري وبررت هذا اإلجراء بقوهلا إن        
 حقوق اإلنسان الذي يزداد سوءاً يعين ميلوسوفيتش يف جمال

أنه من الناحية األخالقية والسياسية قد أسقط حق حكومته         
صرار على احلصول على مهلة اإلثين عشر شهراً اليت         إليف ا 

واحتجت مجهورية . )٨١٠("كان ستسري يف الظروف العادية
غـري  "يوغوسالفيا االحتادية على هذه التـدابري بوصـفها         

  .)٨١١(" ومثاالً لسياسة التمييزمشروعة وانفرادية
علقت بعض الـدول     ويف بعض احلاالت األخرى     )٤(

باملثل احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات ملمارسة الضغط 
على الدول اليت تنتهك االلتزامات اجلماعية، غـري أهنـا مل    
تستند إىل احلق يف اختاذ تدابري مضادة لكنها ادعت أن هلـا        

ة نظراً حلـدوث تغـيري أساسـي يف         احلق يف تعليق املعاهد   
  :وميكن سوق مثالني يف هذا الشأن. الظروف
 ١٩٨٠يف عـام    ). ١٩٨٢( سورينام   - ولندا  ه  ●
. ستولت حكومة عسكرية على السلطة يف سورينام      ا

ورداً على قمع احلكومة اجلديدة حلركات املعارضة يف 
، علقـت احلكومـة   ١٩٨٢ديـسمرب   /كانون األول 

هدة ثنائية بشأن املساعدة اإلمنائية     اهلولندية تنفيذ معا  
وجبها احلصول علـى إعانـات      اليت حيق لسورينام مب   

ويف حني أن املعاهدة يف حـد ذاهتـا ال          . )٨١٢(مالية
تتضمن أي شروط بشأن تعليق املعاهدة أو إهنائها فقد 
صرحت احلكومة اهلولندية بأن انتـهاكات حقـوق        

الظروف اإلنسان يف سورينام تشكل تغرياً أساسياً يف        
  .)٨١٣(خيوهلا احلق يف تعليق املعاهدة

                                                        
)٨١٠( BYBIL, 1998, vol. 69, p. 581وانظر أيضاً ؛ BYBIL, 

1999, vol. 70, pp. 555-556.  
لبيان الذي أصدرته حكومة مجهوريـة يوغوسـالفيا       ا )٨١١(

اجلوية للخطوط اجلوية اليوغوسـالفية،      االحتاديـة بشأن تعليق الرحالت   
 M. Weller, The انظـر أيـضاً  .١٩٩٨أكتوبر /  تشرين األول١٠املؤرخ 

Crisis in Kosovo 1989-1999 (Cambridge, Documents & Analysis 

Publishing, 1999), p.227.  
)٨١٢( Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 

No. 140 (1975) .انظرH.-H. Lindemann, "The repercussions resulting 

from the violation of human rights in Surinam on the contractual 

relations between the Netherlands and Surinam", Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 44 (1984), p. 64, 

at pp. 68–69.  
)٨١٣( R. C. R. Siekmann, "Netherlands State practice for 

the parliamentary year 1982–1983", NYIL, 1984, vol. 15, p. 321.  

 - ء يف اجلماعـة األوروبيـة       الدول األعـض  ا  ●
 قامت  ١٩٩١يف خريف عام     ).١٩٩١(يوغوسالفيا  

الدول األعضاء يف اجلماعـة األوروبيـة رداً علـى          
استئناف القتال داخل يوغوسالفيا بتعليـق اتفـاق        

 مث فسخته بعـد     ١٩٨٣التعاون مع يوغوسالفيا لعام     
وأدى ذلك إىل إلغاء عـام لألفـضليات        . )٨١٤(كذل

ل الواردات متجاوزة بـذلك حظـر       االتجارية يف جم  
األسلحة الذي أمر بـه جملـس األمـن يف قـراره            

. ١٩٩١سـبتمرب   / أيلول ٢٥املؤرخ  ) ١٩٩١(٧١٣
وكان رد الفعل يتناىف مع شروط اتفاق التعاون اليت         
ال تنص على التعليق الفوري، بل تنص على فـسخ          

وأشارت الدول  . اق بعد إشعار مبهلة ستة أشهر     االتف
األعضاء يف اجلماعة األوروبية صـراحة يف معـرض         
تربيرها للتعليق إىل اخلطر الذي يهدد السلم واألمن يف 

غري أهنا استندت على غــرار احلـال يف        . املنطقة
سورينام إىل حدوث تغري سياسي يف الظروف بدالً من 

  .)٨١٥(مضادةادعاء احلق يف اختاذ تدابري 
اضحاً من  وويف بعض احلاالت بدا أن هناك استعداداً          )٥(

جانب بعض الدول للرد على انتهاكات اللتزامات تنطوي على         
قدر من املصلحة العامة يف احلاالت اليت ال ميكن فيها اعتبار تلك     

وجيدر بالذكر أنه يف    . ٤٢مبفهوم املادة   " دوالً مضرورة "الدول  
يها دولة حمددة، يف األساس، لضرر نتيجة احلاالت اليت تعرضت ف

للخرق حمل البحث، تصرفت الدول األخرى بناء على طلـب          
  .)٨١٦(تلك الدولة وبالنيابة عنها

ويتبدى من هذا االستعراض أن الوضـع الـراهن      )٦(
للقانون الدويل بشأن التدابري املضادة اليت ُتتخذ حفاظاً على 

فممارسة . ري مؤكد املصلحة العامة أو املصلحة اجلماعية غ     
ويبـدو يف   . لدولاالدول متناثرة وتشمل عدداً حمدوداً من       

الوقت الراهن أنه ال يوجد أي حق معترف بـه صـراحةً            
 باختاذ تدابري مضادة يف سبيل مـصلحة  ٤٨للدول يف املادة   

وبالتايل فليس من املناسب أن ُيدرج يف املواد احلالية . مجاعية
                                                        

 .Official Journal of the European Communities, Noنظرا ) ٨١٤(

L 41 of 14 February 1983, p. 1 .ـ  انظـر و  No. L 315 of 15لتعليـق  ا شأنب

November 1991, p. 1  وبشأن الفسخNo. L 325 of 27 November 1991, p. 23.  
نظر أيضاً القرار الذي أصدرته حمكمة العدل األوروبية        ا )٨١٥(

 A. Racke GmbH and Co. v. Hauptzollamt Mainz, caseيف القـضية  

C-162/96, Reports of cases before the Court of Justice and the Court of 

First Instance, 1998-6, p. I-3655, at pp. 3706–3708, paras. 53–59.  
 Military and Paramilitary Activities inارن قـضية ق )٨١٦(

and against Nicaragua ) ليت الحظت حمكمة العـدل  ا)  أعاله٣٦احلاشية
الدولية فيها أنه ال جيوز لدولة ثالثة أن تتخذ إجراءات بواسطة الدفاع الذايت 
  اجلماعي إالّ بناء على طلب الدولة الـيت تعّرضـت للـهجوم املـسلح             

  ).١٩٩، الفقرة ١٠٥ص (
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ذا كان يسمح لدول أخـرى      حكم فيما يتعلق مبسألة ما إ     
 باختاذ تدابري مضادة حلمل دولة مسؤولة    ٤٨حمددة يف املادة    

وبدالً من ذلك، يشمل الفـصل      . على االمتثال اللتزاماهتا  
الثاين شرط استثناء يبقي على الوضع كما هو ويترك حسم          

  .األمر للتطور الالحق يف القانون الدويل

ن الفصل املتعلق  تنص على أ٥٤وبالتايل فإن املادة   )٧(
وز هلا مبوجب الفقرة بالتدابري املضادة ال خيل حبق أي دولة جي

 أن حتتج مبسؤولية دولة أخرى، يف اختـاذ         ٤٨ من املادة    ١
تدابري مشروعة ضد تلك الدولة املسؤولة ضـماناً لوقـف          

خالل واجلرب لصاحل الدولة املضرورة أو اجلهات املستفيدة    إلا
تـدابري  "واملادة تتحدث عـن     . من االلتزام الذي أخل به    

حىت ال متس بأي وضـع      " تدابري مضادة "ال عن   " مشروعة
فيما يتعلق بالتدابري املتخذة من جانب دول خالف الدولة         
املضرورة رداً على خرق التزامات حبماية املصلحة اجلماعية        

  .أو التزامات واجبة جتاه اجملتمع الدويل ككل

  لباب الرابعا
  حكام عامةأ

هذا الباب عدداً من األحكام العامة الـيت        تضمن  ي
 فـي جمموعها وحتـدد نطاقها أو تتناول دتنطبق علـى املوا

أوالً، تشري املادة   . مسائل معينة مل يتم التطرق إليها من قبل       
.  إىل مبدأ التخصيص موضحةً أن للمواد طابعاً تكميلياً        ٥٥

ظمهـا  فإذا كانت مسألة من املسائل اليت تتناوهلا املـواد تن         
قاعدة خاصة من قواعد القانون الدويل فالعربة هبذه القاعدة         

 ٥٦وهلذا السبب، تنص املادة . ما دامت ال تتعارض مع املواد
بوضوح على أن املواد ليست جامعة مانعـة، وال تـؤثر يف      
قواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق على املسائل        

 ٥٧فاملـادة   .  وقائية وتلي ذلك ثالثة شروط   . غري املطروقة 
تستبعد من نطاق املواد املسائل املتعلقة مبسؤولية املنظمـات   

أمـا  . الدولية ومسؤولية الدول عن أفعال املنظمات الدولية      
 فتنص بوضوح على أن املواد ال ختل بأي مـسألة           ٥٨املادة  

تتصل باملسؤولية الفردية مبوجب القانون الدويل ألي شخص 
 ٥٩وأخرياً، ال ختـل املــادة       . لةيتصرف بالنيابة عن دو   

  .بأحكـام ميثـاق األمم املتحدة نفسه

  بدأ التخصيصم  - ٥٥ملادة ا

 تسري أحكام هذه املواد حيثما تكون وبقدر ما تكون ال  
الشروط املتصلة بوجود فعل غري مـشروع دوليـاً أو مـضمون            
املسؤولية الدولية للدولة أو إعمال هذه املسؤولية منظمةً مبوجب         

  .اعد خاصة من قواعد القانون الدويلقو

  لتعليقا

اللتزامات األولية اليت تـسري     اعندما حتدد الدول      )١(
فيما بينها، فإهنا كثرياً ما تورد أحكاماً خاصـة بالنتـائج           
القانونية املترتبة على اإلخالل هبذه االلتزامات، وتذهب حىت 

والـسؤال  . إىل إيراد أحكام حتدد وقوع اإلخالل من عدمه       
املطروح إذن هو ما إذا كانت هذه األحكام حصرية، أي ما      
إذا كانت تستبعد النتائج املنطبقـة يف احلـاالت األخـرى      
مبوجب القانون الدويل العام، أو القواعد املنطبقة يف احلاالت 

وقد تنص معاهدة . األخرى لتحديد وقوع اإلخالل من عدمه
كن معاهدات ول. نصاً صرحياً على عالقتها بالقواعد األخرى

كثرية ال تنص على ذلك، وعندئذ يثور سؤال عما إذا كانت 
لقاعدة اخلاصة تبقى قائمة إىل جانب القاعدة العامة املنطبقة ا

  .يف احلاالت األخرى أم أهنا تستبعدها
 على أن املواد ال تسري حيثمـا        ٥٥وتنص املادة     )٢(

تكون وبقدر ما تكون الشروط املتصلة بوجود فعل غـري          
وع دولياً أو نتائجه القانونية منظمة مبوجب قواعـد         مشر

وتعكس هذه املادة املبدأ    . قانون الدويل لخاصة من قواعد ا   
وقد توفر  ". القانون اخلاص ينسخ القانون العام    "القائل إن   

هذه املادة مؤشراً هاماً إال أهنا ليست سوى هنج من بني ُنُهج 
 عدة قواعـد    كثرية ممكنة لتحديد القاعدة السارية من بني      

. ممكنة التطبيق أو ما إذا كانت مجيع القواعد تبقى قائمة معاً
ويوجد هنج آخر يعطي األولوية، فيمـا بـني األطـراف،           

ويف بعض احلاالت، قد يكون      )٨١٧(ألحدث القواعد ظهوراً  
فعلى . للنتائج املترتبة على اإلخالل بقاعدة غالبة طابع قطعي

 فيما بينها، أن تنص على      سبيل املثال، ال جيوز للدول، حىت     
تبادلة إذا كانت تأذن    ملالنتائج القانونية لإلخالل بالتزاماهتا ا    

. بأفعال خمالفة لقواعد قطعية من قواعد القانون الدويل العام
 هـو أن للقواعـد      ٥٥ولذلك فاالفتراض الوارد يف املادة      

اخلاصة املعنية مرتبة قانونية مكافئة، على أقل تقدير، ملرتبة         
وعلى هذا األساس، تظهر . واعد املنصوص عليها يف املوادالق

  . بوضوح أن هذه املواد تؤدي دوراً تكميليا٥٥ًاملادة 
ويتوقف على القاعدة اخلاصة حتديد مدى إبعادها         )٣(

. للقواعد األعم املتعلقة مبسؤولية الدول واملبينة يف هذه املواد
ا مـن   ففي بعض احلاالت يتضح من نص املعاهدة أو غريه        
ويف هذه . النصوص أن النتائج احملددة فيها تنطبق دون غريها

القاعدة اخلاصة النتائج وينطبق املبدأ الوارد      " حتدد"الة،  احل
ويف حاالت أخرى، قد يعدَّل جانـب مـن         . ٥٦يف املادة   

ومن . جوانب القانون العام وتبقى اجلوانب األخرى منطبقة   
                                                        

   مـن اتفاقيـة فيينـا      ٣٠ من املـادة     ٣نظر الفقرة   ا )٨١٧(
  .١٩٦٩لعام 
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ظمة التجـارة العامليـة   تفاهم من"األمثلة على احلالة األوىل    
فيما " بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات

ومـن األمثلـة علــى    . )٨١٨(خيص سبل انتصاف معينة   
 من االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق        ٤١احلالة الثانية املادة    

ويتعلق كال املثالني مبسائل يتناوهلا البـاب       . )٨١٩(اإلنسان
عتبارات نفسها علـى البـاب      وتنطبق اال . الثاين من املواد  

 أن تفرض   نوهكذا فإن معاهدة من املعاهدات ميك     . األول
هلـذا الغـرض    " الدولة"علـى دولة التزامات وأن تعّرف      

تعريفاً يفضي إىل نتائج خمتلفة عن النتائج املترتبة يف حاالت       
أو . )٨٢٠(أخرى على قواعد نسب التصرف يف الفصل الثاين       

لة من التذرع بالقوة القـاهرة أو       ميكن أن متنع املعاهدة دو    
  .حبالة الضرورة

ق مبدأ التخـصيص أن يكـون       اال يكفي النطب  و  )٤(
املوضوع نفسه مطروقاً يف حكمني من األحكام؛ بل جيب أن 
يكون بني احلكمني نوع من التعارض الفعلي، أو أن توجد          

فاملسألة إذن  . يف أحد احلكمني نية واضحة الستبعاد اآلخر      
فعلى سبيل املثـال، رأت احملكمـة       .  أساساً مسألة تفسري 

أن االلتزام   يوميسترناألوروبية حلقوق اإلنسان فـي قضية      
 من االتفاقية األوروبيـة     ٥ من املادة    ٥احملدد فـي الفقرة    

حلقوق اإلنسان للتعويض عن االعتقال أو االحتجاز غـري         
املشروع ال ينبغـي أن ُيقـدَّم على حكم التعويض األعم         

ففـي نظر احملكمـة لـو طُبـق       . ٥٠ فـي املادة    الوارد
 ألدى  ٥املـادة     مـن ٥مبـدأ التخصيص على الفقـرة     

                                                        
، ٢ املرفق   ،لعامليةااالتفاق املنشئ ملنظمة التجارة      رنظا )٨١٨(

إال إذا "، اليت تنص على عدم تقدمي التعويض ٣ من املادة ٧وال سيما الفقرة 
تعذر سحب التدبري فوراً على أن يكون التعويض إجراًء مؤقتاً يف انتظـار             

وألغراض منظمة التجارة ". سحب التدبري الذي يتعارض مع اتفاق مشمول
إىل سلوك مقبـل ال سـلوك مـاض،         " التعويض"ية، يشري مصطلح    ملاالع

 مـن   ٢٢انظـر املـادة     . وينطوي على شكل من أشكال التدابري املضادة      
وفيما يتعلق بالتمييز بني الكف واجلرب ألغراض منظمة التجـارة          . التفاهم

 Report of the Panel, Australia–Subsidies Provided toالعاملية، انظر مثالً 

Producers and Exporters of Automotive Leather ) أعاله٤٣١احلاشية .(  
  .٣٢من التعليق على املادة ) ٢(نظر الفقرة ا )٨١٩(
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ١هكذا ال تنطبق املادة     و )٨٢٠(

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة إال             
 حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنـه        وأ"على التعذيب الذي يرتكبه     

وهذه القاعدة  ". موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية        
أضيق على األرجح من قاعدة نسب التصرف إىل الدولة الواردة يف الفصل            

اليت جتيز استبعاد بعـض     " االحتادية"انظر الشروط   . الثاين من الباب األول   
طاق معاهدة أو حتد من نطـاق التزامـات         الوحدات املكونة للدولة من ن    

 من اتفاقية محاية    ٣٤الدولة االحتادية فيما خيص هذه الوحدات، مثل املادة         
  .التراث احلضاري والطبيعي العاملي

نتائج ال تتفـق مـع هــدف االتفاقيــة          "ذلـك إىل   
 مراعاة  ٥٠وكان يكفي يف تطبيق املادة      . )٨٢١("وموضوعها
  .)٨٢٢(احلكم احملدد

 حبيث تـشمل األشـكال      ٥٥قد صيغت املادة    و  )٥(
تخصيص، مبا يف ذلك ما يسّمى يف كثري من         ملبدأ ال " القوية"

مثل " الضعيفة"ل  ااألحيان بالنظم املتكاملة، وكذلك األشك    
األحكام التعاهدية احملددة املتعلقة مبسألة واحدة كحكـم        

وأشـارت حمكمة العدل الدويل . تعاهدي حمدد يستبعد الرد
. أس. سأالدائمة إىل مفهوم النظام املتكامـل يف قـضية          

شأن ما تضمنته معاهدة فرساي من أحكـام        ب" وميبلدون"
ت حمكمة العـدل    ل كما فع  ،)٨٢٣(املرور العابر يف قناة كيل    

لتابعني ا ملوظفني الدبلوماسيني والقنصليني  االدولية يف قضية    
بشأن سبل االنتصاف من إساءة   طهرانيف للواليات املتحدة

  .)٨٢٤(استخدام االمتيازات الدبلوماسية والقنصلية

 على املواد يف    ٥٥ املبدأ املذكور يف املادة      وينطبق  )٦(
روط املتصلة بوجود   شال"ويتجلى ذلك يف عبارة     . جمموعها

فعل غري مشروع دولياً أو مضمون املسؤولية الدولية للدولة   
اليت تعكس مضمون كـل مـن       " أو إعمال هذه املسؤولية   

  .األبواب األول والثاين والثالث

                                                        
)٨٢١( Neumeister v. Austria, Eur. Court H.R., Series A, 

No. 17 (1974), para. 29-31, especially para. 30.  
 Mavrommatis (footnote 236 above), atنظر أيضاًا )٨٢٢(

pp. 29–33; Marcu Colleanu v. German State, Recueil des décisions 

des tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix (Paris, 

Sirey, 1930), vol. IX, p. 216 (1929); WTO, Report of the Panel, 

Turkey–Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products 

(footnote 130 above), paras. 9.87–9.95; Case concerning a dispute 

between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 

UNRIAA, vol. XXI (Sales No. E/F. 95.V.2), p. 53, at p. 100, para. 39 

(1977). See further C. W. Jenks, "The conflict of law-making 

treaties", BYBIL, 1953, vol. 30, p. 401; M. McDougal, H. D. 

Lasswell and J. C. Miller, The Interpretation of International 

Agreements and World Public Order: Principles of Content and 

Procedure (New Haven Press, 1994), pp. 200–206; and P. Reuter, 

Introduction to the Law of Treaties. (footnote 300 above), para. 201.  
)٨٢٣( S.S. "Wimbledon")  أعــاله٣٤انظــر احلاشــية ( ،  

  .٢٤-٢٣ص 
)٨٢٤( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran ) ١٥(ة انظر الفقر. ٨٦، الفقرة ٤٠، ص ) أعاله٥٩انظر احلاشية (
 B. Simma, "Self-contained، وانظـر أيـضاً   ٥٠من التعليق على املادة 

regimes", NYIL, 1985, vol. 16, p. 111.  
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  مبسؤولية الدول واليتاملسائل املتعلقة   - ٥٦ملادة ا
  ال تنظمها هذه املواد

بيق حتكم املسائل طظل قواعد القانون الدويل الواجبة التت  
  املتعلقة مبسؤولية الدولة عن الفعل غري املشروع دولياً بقدر مـا          

  .ال تكون تلك املسائل منظمة هبذه املواد

  لتعليقا

تبني هذه املواد، يف إطـار التـدوين والتطـوير            )١(
ويف هذا  . جيي، القواعد الثانوية العامة ملسؤولية الدول     التدر

األوىل أهنا حتفظ تطبيق    : نيت وظيف ٥٦السياق، فإن للمادة    
قواعد القانون الدويل العريف املتعلقة مبسؤولية الدول علـى         
املسائل غري املشمولة باملواد؛ والثانية أهنا حتفـظ القواعـد          

لى اإلخالل بـالتزام    األخرى املتعلقة باآلثار اليت تترتب ع     
دويل واليت ال تنطوي على مسائل تتصل مبسؤولية الـدول          
وإمنا تنبع من قانون املعاهدات أو من جماالت القانون الدويل 

وتكمل هذه املادة مبدأ التخصيص الوارد يف املادة . األخرى
وهي ال تقتصر على النتائج القانونية لألفعـال غـري          . ٥٥

 كامل نظام مسؤولية الدول املبني املشروعة وإمنا تسري على
  .٥٥يف املواد، شأهنا يف ذلك شأن املادة 

يتعلق بأوىل هاتني الوظيفيتني، ليس املقصود       فيما  )٢(
أن تنص املواد على مجيع النتائج املترتبة على الفعـل غـري            
  املشروع دولياً حىت مبوجـب القـانون الـدويل احلـايل،          

 القـانون املتعلـق   وال توجد نية إلعاقة اسـتمرار تطـور   
فعلى سبيل املثال، قد يولد املبدأ القانوين       . مبسؤولية الدول 

اخلطأ ال يـصبح مـشروعاً يف نظـر    "الذي يعرب عنه مبدأ     
. )٨٢٥(نتائج قانونية جديدة يف ميدان املـسؤولية      " القانون

 فقرة من ديباجة اتفاقية     ٥٦ويف هذا الصدد، تعكس املادة      
املسائل اليت مل تنظمهـا     " تنص على أن     ١٩٦٩فيينا لعام   

أحكام هذه االتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدويل        
بيد أن املسائل املتصلة مبسؤولية الدول ال ينظمها        ". ريفعال

القانون الدويل العريف فحسب، وإمنا بعض املعاهدات أيضاً؛     
قواعد القانون الـدويل    " إىل   ٥٦وهلذا السبب تشري املادة     

  ".قالواجبة التطبي

                                                        
وق مثال آخر يتصل بتحديد وقوع إخـالل        سكن  مي )٨٢٥(

، الـذي   "باملقارنـة  لتطبيقا"بالتزام دويل من عدمه، وهو ما يسمى مببدأ         
 Admissibility of Hearings ofأعرب عنه السري هـريش الوترباخـت يف  

Petitioners by the Committee on South West Africa, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1956, p. 23, at p. 46 .ابتـشيكوفو  غ شروعميف قضية و- 
حىت لو ُوجد هذا "، قالت احملكمة إنه ) أعاله٢٧انظر احلاشية    (ناغيماروس

  "طبق سوى يف حـدود املعاهـدة املعنيـة        املبدأ فإنه مبوجب تعريفه ال ين     
احلاشية ( S. Rosenne, Breach of Treaty انظر أيضاً. )٧٦، الفقرة ٥٣ص (

  .١٠١-٩٦، ص ) أعاله٤١١

 فهي توضيح   ٥٦أما الوظيفة الثانية اليت تؤديها املادة         )٣(
ىن بأية آثار قانونية تترتب على إخالل بالتزام        عأن هذه املواد ال تُ    

وال تكون ناشئة من قانون املعاهدات وإمنا من جماالت القانون          
وتشمل األمثلة على ذلك بطالن املعاهدة إذا نـشأت         . األخرى

 أو عدم جـواز     ،)٨٢٦(ورة غري مشروعة  عن استخدام القوة بص   
لتغري ااالحتجاج حبدوث تغري أساسي يف الظروف إذا كان هذا          

نامجاً عن إخالل الدولة احملتجة بالتزام دويل جتاه أي دولة طرف           
 أو إهناء االلتزام الدويل املنتهك يف حالـة وقـوع           ،)٨٢٧(أخرى

  .)٨٢٨(إخالل مادي مبعاهدة ثنائية

  يت تقع على منظمة دوليةاملسؤولية ال  - ٥٧ملادة ا

 ختل هذه املواد بأي مسألة تتعلق مبـسؤولية منظمـة         ال  
سؤولية أي دولة عن سلوك منظمـة دوليـة مبوجـب          مدولية أو   

  .القانون الدويل

  لتعليقا

 هي شرط وقائي يستبعد من نطاق املواد ٥٧املادة    )١(
وتتصل هاتان املسألتان أوالً    . مسألتني هلما عالقة باملوضوع   

ي مسألة متعلقة مبسؤولية منظمات دولية، وثانياً بـأي         بأ
  .سلوك منظمة دولية مسألة متعلقة مبسؤولية أي دولة عن

ووفقاً للمواد اليت أعدهتا اللجنة بشأن مواضـيع          )٢(
منظمة مشتركة بني   " "منظمة دولية "أخرى، ُيقصد بعبارة    

وهلذه املنظمة شخصية قانونيـة متميـزة       . )٨٢٩("حكومات
 وهي مسؤولة عن أفعاهلا، أي      ،)٨٣٠(قانون الدويل مبوجب ال 

و أعما يصدر عنها مـن أفعـال مـن خـالل أجهزهتـا             
أما إذا تصرف عدد من الدول معاً عن طريق . )٨٣١(موظفيها

                                                        
  .٥٣، املادة ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام ا )٨٢٦(
  ).ب(٢، الفقرة ٦٢، املادة املرجع نفسه )٨٢٧(
  .١لفقرة ا، ٦٠، املادة املرجع نفسه )٨٢٨(
قانون ل من اتفاقية فيينا     ٢ة  من املاد ) ط(١نظر الفقرة   ا )٨٢٩(

 املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمـات الدوليـة           
  ").١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام "باسم  املشار إليها فيما يلي(

  Reparation for Injuries                      رسي فتوى احملكمة يف قضية ت )٨٣٠(
ـ    أ   ،     ١٧٩    و    ١٧٤      ، ص    )       أعاله   ٣٨              انظر احلاشية    ( صية ساساً متينـاً للشخ

  .الدولية لألمم املتحدة
مسألة احلصانة مـن املالحقـة      "حظت احملكمة أن    ال )٨٣١(

بدة نتيجـة أفعـال     كأضرار مت  يأالقانونية تتميز عن مسألة التعويض عن       
وقـد  . صادرة عن األمم املتحدة أو عن وكالئها العاملني بصفتهم الرمسية         

تبة علـى هـذه     ُيطلب إىل األمم املتحدة حتمل املسؤولية عن األضرار املتر        
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a،"األفعـال 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights)  انظر احلاشية
  ). أعاله٥٦
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أجهزهتا املتميزة عن أجهزة منظمة دولية فإن هذا التصرف         
يعترب صادراً عن الدول املعنية، وفقاً للمبادئ الـواردة يف          

ويف هذه احلالة، تظل كـل      .  من الباب األول   الفصل الثاين 
  .٤٧ ةدولة مسؤولة عن سلوكها، كما تنص عليه املاد

ومثلما تعري دولةٌ دولةً أخرى موظفني تضعهم حتت   )٣(
تصرفها حبيث يأمترون بأمرها وخيضعون إلشـرافها، فـإن         

. املمارسة نفسها ميكن تطبيقها بني منظمة دوليـة ودولـة         
وفيما خيص احلالة الثانية، إذا . ٦مها املادة واحلالة األوىل تنظ

رفون بصفتهم  صأعارت دولة منظمةً دولية موظفني حبيث يت      
أجهزة أو موظفني تابعني للمنظمة فإن سلوكهم ُينسب إىل         

. املنظمة ال إىل الدولة املعرية وخيرج بذلك عن نطاق املواد         
ية أمثلة أما يف احلالة العكسية، فال يبدو أن يف املمارسة العمل

ُوضـعت حتـت    "مقنعة على أجهزة تابعة ملنظمات دولية       
 وال حاجة   ،)٨٣٢(٦دولة باملعىن املقصود يف املادة      " تصرف

  .إىل إيراد نص صريح عن هذا االحتمال

 من نطاق املواد أيضاً املسائل      ٥٧تستبعد املادة   و  )٤(
املتصلة مبسؤولية دولة عن أفعال منظمة دولية، أي احلاالت         

ون فيها املنظمة الدولية هي الفاعل والدولة املنسوبة        اليت تك 
يف سـلوك املنظمـة أو       إليها املسؤولية مبقتضى مشاركتها   

ومن الناحية الرمسية، ميكن أن . مبقتضى عضويتها يف املنظمة 
تقع هذه املسائل ضمن نطاق هذه املواد ألهنا مسائل تتعلق          

فصل الرابع  مبسؤولية الدول مشاهبة للمسائل املطروقة يف ال      
إال أهنا تثري خالفات موضـوعية بـشأن        . من الباب األول  

طريقة عمل املنظمات الدولية والعالقات بني أعضائها، وهي 
مسائل حيـسن معاجلتـها يف إطـار قـانون املنظمـات            

  .)٨٣٣(الدولية

                                                        
  ،)اجلـزء األول  ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٧٦ولية  حارن  ق ) ٨٣٢(

 مـن قبـل     وقد ُعّين املفوض السامي ملدينة دانتسيغ احلرة      . ٢٩٠-٢٨٦ص  
 Treatment of Polishجملس عصبة األمم وكـان مسؤوالً جتاهـه؛ انظـر   

Nationals)   امي مارس صالحياته   سورغم أن املفوض ال   ). عالهأ ٧٥احلاشية
فيما خيص مدينة دانتسيغ فمن املشكوك فيه أن يكون ُوضع حتت تـصرف             

ـ    . ٦املدينة باملعىن املقصود يف املادة       صب املمثـل   ويكتنف الغموض أيضاً من
إلطاري العام للـسالم يف     ا من االتفاق    ١٠السامي الذي ُعني عمالً باملرفق      

ورأت احملكمة  . ١٩٩٥يسمرب  د/ كانون األول  ١٤البوسنة واهلرسك املؤرخ    
الدستورية للبوسنة واهلرسك أن للممثل السامي دوراً مزدوجاً بصفته وكيالً          

 البوسنة واهلرسك ونيابـةً     دولياً وبصفته موظفاً يتصرف يف ظروف معينة يف       
. عنها؛ وفيما خيص الصفة الثانية ختضع أعمال املمثل اخلاص للرقابة الدستورية       

 U 9/00 on the Law on the State Border Service, Official Journalانظر قضية

of Bosnia and Herzegovina, No. 1/01 of 19 January 2001.  
قانون الدويل أمهيةً يف    كتسب هذا اجملال من جماالت ال     ا )٨٣٣(

  اجمللس الـدويل للقـصدير   لتهامجأعقاب خالفات ثارت حول هيئات من  
J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry, 

case 2 A.C. 418 (1990) (England, House of Lords); Maclaine Watson 

 من نطاق   ٥٧ومن جهة أخرى، ال تستبعد املادة         )٥(
ولية دولـة عـن     املواد أي مسألة من املسائل املتعلقة مبسؤ      

تصرفها، أي عن التصرف املنسوب إليها مبوجب الفـصل         
ما مل يكن تصرفاً صادراً عن جهاز        الثاين من الباب األول،   

 يف هذا اخلصوص ٥٧ويتسم نطاق املادة . تابع ملنظمة دولية
فهو ال يشمل سوى ما يـشار إليــه أحيانـاً           . بالضيق

ضاء عن أفعال أو    باملسؤولية الفرعية أو الثانوية للدول األع     
  .)٨٣٤(ديون منظمة دولية

  ملسؤولية الفرديةا  - ٥٨ملادة ا
أي مسألة تتصل باملسؤولية الفردية     ب ختل هذه املواد     ال  

  .مبوجب القانون الدويل ألي شخص يعمل نيابةً عن الدولة

  لتعليقا

 بوضوح إىل أن املواد يف جمموعها       ٥٨تشري املادة     )١(
املسؤولية الفردية مبوجـب    ال تتصدى ألي مسألة تتعلق ب     

وهـي  . القانون الدويل ألي شخص يعمل نيابةً عن الدولة       
  كن استنتاجه على أي حال من كـون املـواد         تبني أمراً مي  

  .ال تتصدى إال ملسائل متصلة مبسؤولية الدول
وقد استقر يف أعقاب احلرب العاملية الثانية املبـدأ       )٢(

دولـة، ميكـن أن     القاضي بأن األفراد، مبن فيهم موظفو ال      
وأُدرج هذا املبدأ   . يكونوا مسؤولني مبوجب القانون الدويل    

 الذي أنشئت مبوجبه حمكمـة      ١٩٤٥ ميف ميثاق لندن لعا   

                                                                                      
and Co., Ltd. v. Council and Commission of the European 

Communities, case C-241/87 Reports of cases before the Court of 

Justice and the Court of First Instance, 1990-5, p. I-1797 and the Arab 

Organization for Industrialization (Westland Helicopters Ltd. v. Arab 

Organization for Industrialization, ILR, vol. 80, p. 595 (1985) 

(International Chamber of Commerce Award); Arab Organization for 

Industrialization v. Westland Helicopters Ltd., ibid., p. 622 (1987) 

(Switzerland, Federal Supreme Court); Westland Helicopters Ltd. v. 

Arab Organization for Industrialization, ibid., vol. 108, p. 564 (1994) 

(England, High Court) . ًانظر أيضاWaite and Kennedy v. Germany, Eur. 

Court H.R., Reports, 1999–I, p. 393 (1999).  
 ,R. Higginsنظر أعمال معهد القانون الـدويل يف  ا )٨٣٤(

Yearbook of the Institute of International Law, vol. 66–I (1995), p. 

251, and vol. 66–II (1996), p. 444 .  ًوانظـر أيـضاP. Klein, La 

responsabilité des organisations internationales dans les ordres 

juridiques internes et en droit des gens (Brussels, Bruylant Editions 

de l’Université de Bruxelles, 1998) .نظر كذلكاوWTO, Report of the 

Panel, Turkey: Restrictions on Imports of Textile and Clothing 

Products  )  أعاله    ٣٠ ١       احلاشية    .(    
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يشكل و. )٨٣٦(وأقرته فيما بعد اجلمعية العامة  )٨٣٥(نورمربغ
املبدأ أساساً لتطورات أحدث عهداً طـرأت يف ميــدان          

كمتان املخصصتان القانـون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك احمل
وظل . )٨٣٧(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

ن سارياً يف ميدان املـسؤولية اجلنائيـة،        هذا املبدأ حىت اآل   
ولكن ليس مستبعداً أن تطرأ مستجدات يف ميدان املسؤولية 

، من حيث هي    ٥٨وال يقصد باملادة    . )٨٣٨(املدنية الفردية 
كانية، ولذلك اسـُتخدمت    شرط وقائي، استبعاد هذه اإلم    

  ".املسؤولية الفردية"عبارة ذات طابع عام هي عبارة 
اليت يرتكب فيها موظفـو الدولـة        ويف احلاالت   )٣(

جرائم ضد القانون الدويل كثرياً ما تكون الدولة نفـسها          
مسؤولة عن ارتكاب هذه األفعال أو عن عدم منعهـا أو           

ا حالة العدوان،  ويف بعض احلاالت، وال سيم    . املعاقبة عليها 
ومع ذلـك،   . تكون الدولة حبكم تعريفها شريكة يف الفعل      

فإن موضوع املسؤولية الفردية موضوع متميز من حيـث         
وال ُتعفى الدولة   . )٨٣٩(املبدأ عن موضوع مسؤولية الدول    

من مسؤوليتها عن الفعل غري املشروع دولياً إذا ما حوكم          
كما أنه  . )٨٤٠(وعوقب موظفوها الذين ارتكبوا هذا الفعل     

ال جيوز هلؤالء املوظفني االحتماء بالدولـة للتنـصل مـن           
الفة لقواعد القـانون الـدويل      خمسؤوليتهم عن أفعاهلم امل   

 مـن   ٤ويرد املبدأ األول، مثالً، يف الفقرة       . السارية عليهم 
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٥املادة 

كـم يف هـذا النظـام       ال يؤثر أي ح   "اليت تنص على أنه     
األساسي يتعلق باملسؤولية اجلنائية الفرديـة يف مـسؤولية         

                                                        
  . أعاله٦٣٦نظر احلاشية ا )٨٣٥(
 كـانون   ١١املؤرخ  ) ١-د (٩٥رار اجلمعية العامة    ق )٨٣٦(

مبادئ القانون الدويل املعترف هبـا يف       "انظر أيضاً   . ١٩٤٦ديسمرب  /األول
، اليت وضعتها جلنـة القـانون       "ميثاق حمكمة نورمربغ ويف حكم احملكمة     

  .A/1316قة ي، الوث٣٧٤ اجمللد الثاين، ص ،١٩٥٠ولية حالدويل، 
من التعليق على الفصل الثالث مـن       ) ٦(نظر الفقرة   ا )٨٣٧(
  .الباب الثاين
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب   ١٤نظر، مثالً، املادة   ا )٨٣٨(

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الـيت         وغريه من ضروب املعاملة أو    
  .تتناول تعويض ضحايا التعذيب

 ,Streletz, Kessler and Krenz v. Germanyنظر، مثالً، ا )٨٣٩(

(applications Nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98), judgment of 22 

March 2001, Eur. Court H.R., Reports, 2001–II") وريـة  لو كانت مجه
أملانيا الدميقراطية قائمة حىت اآلن لكانت مسؤولة يف نظر القانون الـدويل            

لية الدولة تلك، ال يزال يتعني إثبات       ووإىل جانب مسؤ  . عن األفعال املعنية  
") أن املدعني كانوا يتحملون مسؤولية جنائية فردية لدى حدوث الوقـائع          

  ).١٠٤الفقرة (
سؤولني ومعاقبتهم  د تكون حملاكمة موظفي الدولة امل     ق )٨٤٠(

من التعليق على   ) ٥ (لفقرةاانظر  : أمهية فيما خيص اجلرب، وال سيما الترضية      
  .٣٦املادة 

ويرد املبدأ الثاين، مـثالً،     ". الدول مبوجب القانون الدويل   
فـي املبدأ املستقر الذي يقضي بأن املنصب الرمسي ال يعفي 
الشخص من املسؤولية اجلنائية الفردية مبوجـب القـانون         

  .)٨٤١(الدويل
 هذا الوضع، إذ تشري بوضوح      ٥٨دة  وتعكس املا   )٤(

إىل أن املواد ال تتصدى ملوضوع املسؤولية الفردية مبوجب         
.  نيابةً عـن الدولـة     فالقانون الدويل ألي شخص يتصر    

معىن مقبوالً يف ضوء    " املسؤولية الفردية "واكتسبت عبارة   
نظام روما األساسي وغريه من الصكوك؛ وهي تـشري إىل          

يهم موظفو الدولة، مبوجب قواعـد      مسؤولية األفراد، مبن ف   
معينة من قواعد القانون الدويل عن أفعال مثـل اإلبـادة           

  .اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

   ميثاق األمم املتحدة - ٥٩ملادة ا

  . ختل هذه املواد بأحكام ميثاق األمم املتحدةال  

  لتعليقا

األمم املتحدة  تنص املادة الثالثة بعد املائة من ميثاق          )١(
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم        "على أنه   

م دويل آخـر    ااملتحدة وفقاً ألحكام هذا امليثاق مع أي التـز        
فاملادة ". يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق       

 تركز إذن على االلتزامات التعاهدية اليت تتعارض مـع          ١٠٣
إال أن هلذا التعارض تأثرياً ممكناً . اشئة مبوجب امليثاقالتزامات ن

يف مسائل أخرى مطروقة يف هذه املواد، كما حدث يف قضييت           
وبصفة أعم، كثرياً ما أوصت األجهزة املختصة       . )٨٤٢(وكريبل

يف األمم املتحدة أو طالبت بدفع تعويض عقب إتيان الدولـة           
ة، وميكن أن تؤدي    تصرفاً ُوصف بأنه إخالل بالتزاماهتا الدولي     

  . دوراً يف مثل هذه احلاالت١٠٣املادة 
   على أن املـواد    ٥٩وبناًء على ذلك، تنص املادة        )٢(

.  مبيثاق األمم املتحدة وأهنا ال ختل بأحكامه       سال ميكن أن مت   
وجيب يف مجيع األحوال تفسري املواد تفسرياً يتطـابق مـع           

  .امليثاق

                                                        
مبادئ القانون الدويل املعتـرف هبـا يف        "،  نظر، مثالً ا )٨٤١(

 ٨٣٦احلاشـية   (، املبدأ الثالث    "ميثاق حمكمة نورمربغ ويف حكم احملكمة     
ساسي للمحكمة اجلنائية    من نظام روما األ    ٢٧؛ واملادة   ٣٧٥، ص   )أعاله
  .الدولية

)٨٤٢( 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; (Libyan 

Arab Jamahiriya v. United States of America), ibid., p. 114.  
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  لفصل اخلامسا

  ال حيظرها القانون الدويل النتائج الضارة النامجة عن أفعالملسؤولية الدولية عن ا
)منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة(

   مقدمة- لف أ

، )١٩٧٨(أدرجت اللجنة، يف دورهتـا الـثالثني        - ٧٨
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن       "موضوع  

ج عملـها   فـي برنـام  " أفعال ال حيظرها القانون الدويل    
  .)٨٤٣( باكستر مقرراً خاصاً- كويننت . وعينـت روبرت ك

وتلقت اللجنة، اعتباراً من دورهتا الثانيـة والـثالثني           -٧٩
، مخسة تقارير   )١٩٨٤(لسادسة والثالثني   احىت دورهتا   ) ١٩٨٠(

وقد سعى املقرر اخلاص، يف     .  ونظرت فيها  )٨٤٤(من املقرر اخلاص  
مي وملخـص ختطيطـي     هذه التقارير، إىل وضع أساس مفـاهي      

وقد . للموضوع وأورد فيها مقترحات بشأن مخسة مشاريع مواد       
خلاص، الذي  اعرض امللخص التخطيطي يف التقرير الثالث للمقرر        

واقترحـت  ). ١٩٨٢(قدم إىل الدورة الرابعة والثالثني للجنـة        
مشاريع املواد اخلمسة يف التقرير اخلامس للمقرر اخلاص، الـذي          

وقد نظرت اللجنة فيها    . لسادسة والثالثني للجنة  قدم إىل الدورة ا   
  .ولكنها مل تتخذ قراراً بإحالتها إىل جلنة الصياغة

يضاً، يف دورهتـا الـسادسة      أوعرضت على اللجنة      -٨٠
الردود على استبيان وجهـه يف عـام        : والثالثني، املواد التالية  

 منظمة دوليـة    ١٦ املستشار القانوين لألمم املتحدة إىل       ١٩٨٣
تارة للتحقق، ضمن مجلة أمور، مما إذا كانت االلتزامات اليت          خم

تقع على بعض الدول جتاه بعضها اآلخر وتنفذها هذه الـدول           
 نبوصفها أعضاء يف منظمات دولية ميكنها، إىل ذلك احلـد، أ          

                                                        
 فريقاً عامالً ليبحـث،     ةنشأت اللجنة يف تلك الدور    أ )٨٤٣(

ولالطالع على تقرير الفريق العامل،     . بصفة أولية، نطاق املوضوع وطبيعته    
  .١٥٢-١٥٠، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٧٨ولية حانظر 

 :رد فيما يلي التقارير اخلمسة املستنسخة للمقرر اخلاصت ) ٨٤٤(
، ٢٤٧، ص   )ولألاجلزء ا ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٠ولية  ح: لتقرير األويل ا

  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/334الوثيقة 
، ١٠٣، ص )اجلـزء األول ( اجمللد الثاين  ،١٩٨١ولية  ح: لتقرير الثاين ا

  ؛Add.2و Add.1و A/CN.4/346الوثيقة 
، ٨٥، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٢ولية  ح: ر الثالث لتقريا

   ؛A/CN.4/360الوثيقة 
، ٣٠١، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٣ة  يولح: لتقرير الرابع ا

  ؛A/CN.4/373الوثيقة 
، ٢٦٥، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٤ولية  ح: لتقرير اخلامس ا

  .Add.1و A/CN.4/383الوثيقة 

 ،)٨٤٥(تفي ببعض اإلجراءات املشار إليها يف امللخص التخطيطي       
دراسة فـي  "ـة بعنوان   أو أن حتل حملها؛ ودراسة أعدهتا األمان      

ممارسة الدول املتعلقـة باملسؤوليـة الدوليـة عـن النتـائج         
  .)٨٤٦("دويللالضارة النامجـة عن أفعال ال حيظرها القانون ا

وعينت اللجنة، يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني           - ٨١
. ، السيد خوليو باربوثا مقرراً خاصاً للموضـوع       )١٩٨٥(

قرر اخلاص ما بني دورهتـا     تقريراً من امل   ١٢وتلقت اللجنة   
  .)٨٤٧()١٩٩٦(السابعة والثالثني ودورهتا الثامنة واألربعني 

                                                        
ــة ولح )٨٤٥( ــاين ،١٩٨٤ي ــد الث ــزء األول( اجملل   ،)اجل

  .A/CN.4/378، الوثيقة ٢١٨-٢١٧ص 
لوثيقة ا، إضافة،   )اجلزء األول (  ين اجمللد الثا  ،١٩٨٥ولية  ح ) ٨٤٦(

A/CN.4/384 .   ًدراسة استقصائية عن نظم املسؤولية ذات الـصلة        "وانظر أيضا
القـانون  مبوضوع املسؤولية الدولية عن األضرار النامجة عن أفعال ال حيظرهـا            

  .A/CN.4/471، الوثيقة )اجلزء األول( اجمللد الثاين ،١٩٩٥ولية ح، "الدويل
  :قارير اإلثنا عشر املستنسخة للمقرر اخلاصترد فيما يلي الت ) ٨٤٧(
، ١٤٣، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٥ولية  ح: لتقرير األويل ا

  ؛A/CN.4/394الوثيقة 
، ٢٣٥ ، ص )اجلزء األول (ثاين   اجمللد ال  ،١٩٨٦ولية  ح: التقرير الثاين 

  ؛A/CN.4/402الوثيقة 
، ١٢٥، ص   )ء األول زاجل( اجمللد الثاين    ،١٩٨٧ولية  ح: التقرير الثالث 

  ؛A/CN.4/405الوثيقة 
، ٦٨٣، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٨٨ولية  ح: التقرير الرابع 

   ؛A/CN.4/413الوثيقة 
، ٣٧١، ص   )اجلزء األول (   اجمللد الثاين  ،١٩٨٩ولية  ح: التقرير اخلامس 

   ؛A/CN.4/423الوثيقة 
، ٢٣٣، ص   )األول اجلزء( اجمللد الثاين    ،١٩٩٠ولية  ح: التقرير السادس 

   ؛Add.1و A/CN.4/428الوثيقة 
، ١٦٥، ص   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩١ولية  ح: التقرير السابع 

   ؛A/CN.4/437الوثيقة 
، ١٤٤، ص   )اجلزء األول ( الثاين    اجمللد ،١٩٩٢ولية  ح: التقرير الثامن 

   ؛A/CN.4/443الوثيقة 
، ٣٧٤ص   ،)اجلزء األول  ( اجمللد الثاين  ،١٩٩٣ولية  ح: لتقرير التاسع ا

  ؛A/CN.4/450الوثيقة 
، ٢٥٩ص   ،)اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٤ولية  ح: التقرير العاشر 

  ؛A/CN.4/459الوثيقة 
، )اجلزء األول (د الثاين    اجملل ،١٩٩٥ولية  ح: التقرير احلادي عشر  

   ؛A/CN.4/468 الوثيقة ،٧٧ص 
، )اجلـزء األول  (اين  ث اجمللد ال  ،١٩٩٦ولية  ح: التقرير الثاين عشر  

  .Add.1و A/CN.4/475الوثيقة 
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بعـني  روأنشأت اللجنة يف دورهتـا الرابعـة واأل         - ٨٢
فريقاً عامالً للنظر يف بعض القضايا العامة املتصلة ) ١٩٩٢(

بنطاق العمل املقبل بشأن ذلك املوضوع والنهج الذي ينبغي 
واستناداً . )٨٤٨(اه املمكن لذلك العملاتباعه خبصوصه واالجت

 ٢٢٨٢إىل توصية الفريق العامل، قررت اللجنة يف جلستها         
صلة العمل بشأن هذا    ا مو ١٩٩٢يوليه  / متوز ٨املعقودة يف   

املوضوع على مراحل، بأن تستكمل أوالً العمل املتعلق مبنع        
الضرر العابر للحدود مث تواصل العمل املتعلـق بالتـدابري          

وقررت اللجنة، بالنظر إىل غموض عنـوان       . )٨٤٩(العالجية
املوضوع، التمسك بفرضية العمل اليت تقول إن املوضـوع         

  .يري رمسي يف العنوانغ، وإرجاء أي ت"أنشطة " يتعلق ب
وأعادت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، إنشاء   - ٨٣

الفريق العامل ليستعرض املوضوع جبميع جوانبه يف ضـوء         
قرر اخلاص واملناقشات اليت جرت يف اللجنة على        تقارير امل 

  .مر السنني، وليقدم توصيات إىل اللجنة
ـ يعـرض    )٨٥٠(وقدم الفريق العامل تقريراً     - ٨٤ ورة ص

كاملة للموضوع فيما يتعلق مببدأ املنع ومبدأ املسؤولية عن         
التعويض أو غريه من أشكال جرب الضرر، ويعرض مـواد          

  .وتعليقات عليها
للجنة من جديد، يف دورهتـا التاسـعة        وأنشأت ا   - ٨٥

فريقاً عامالً للنظر يف مـسألة كيفيـة        ) ١٩٩٧(واألربعني  
واسـتعرض  . عمضي اللجنة يف عملها بشأن هذا املوضـو       

الفريق العامل أعمال اللجنة بشأن املوضـوع منـذ عـام           
والحظ أن نطاق املوضوع ومضمونه ال يزاالن غري . ١٩٧٨

الصعوبات املفاهيميـة   واضحني بسبب عدة عوامل، مثل      
  والنظرية، ومدى مالءمـة العنـوان، وصـلة املوضـوع         

والحظ الفريق العامـل كـذلك أن       ". مسؤولية الدول   "  ب
" املنـع : "اللجنة عاجلت مسألتني يف إطار املوضوع مهـا       

ويرى الفريـق العامـل أن هـاتني        ". املسؤولية الدولية "و
دامها عـن   املسألتني على ما بينهما من اتصال متميزتان إح       

ولذلك اتفق الفريق العامل على وجوب معاجلـة        . األخرى
  .مسأليت املنع واملسؤولية بشكل منفصل من اآلن فصاعداً

ررت اللجنة أن متضي يف عملها بـشأن        قوعليه،    - ٨٦
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن       "موضوع  

أوالً ، علـى أن تتنـاول       "أفعال ال حيظرها القانون الدويل    
منع الضرر العابر للحدود "مسألة املنع حتت العنوان الفرعي 

                                                        
، ٩٦، ص   )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٢ولية  ح )٨٤٨(

  .٣٤٣-٣٤١ الفقرات ،A/47/10الوثيقة 
  .٣٤٩-٣٤٤، الفقرات املرجع نفسه )٨٤٩(
، املرفـق   )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦ وليةح )٨٥٠(

  .األول

وأحاطت اجلمعية العامـة    . )٨٥١("الناجم عن أنشطة خطرة   
 املؤرخ  ٥٢/١٥٦ من قرارها    ٧لقرار يف الفقرة    اعلماً هبذا   

  .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥
وقد عينت اللجنة يف الدورة نفسها السيد بيمـاراجو           -٨٧

  .)٨٥٢( مقرراً خاصاً هلذا اجلزء مـن املوضوعسرينيفاسا راو
، )١٩٩٨(وتلقت اللجنة، يف دورهتا اخلمـسني         - ٨٨

ونظرت فيه واعتمدت،    )٨٥٣(التقرير األول للمقرر اخلاص   
 مشروعاً من مشاريع املواد     ١٧من   يف قراءة أوىل، جمموعة   

  .بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
 مـن   ٢١ و ١٦وفقاً للمـادتني    وقامت اللجنة،     - ٨٩

نظامها األساسي، بإحالة مشاريع املواد، عن طريق األمني        
العام، إىل احلكومات من أجل إبداء تعليقاهتا ومالحظاهتـا         

التعليقـات واملالحظـات إىل      عليها، مع طلب تقدمي هذه    
  .٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١األمني العام يف موعد أقصاه 

دورتيها احلاديـة واخلمـسني     وتلقت اللجنة، يف      - ٩٠
 )٨٥٤(، التقريرين الثاين)٢٠٠٠(والثانية واخلمسني ) ١٩٩٩(

وكانـت  . للمقرر اخلاص ونظـرت فيهمـا      )٨٥٥(والثالث
املالحظات الواردة  ومعروضة على اللجنة أيضاً التعليقات      

 ٢٦٤٣وأحالت اللجنة يف جلـستها      . )٨٥٦(من احلكومات 
الديباجـة   مـشروع    ٢٠٠٠يوليـه   / متوز ٢٠املعقودة يف   

  .ومشاريع املواد املنقحة إىل جلنة الصياغة

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية- اء ب

نظرت جلنة الصياغة، يف الدورة احلالية، يف مـشاريع           -٩١
. حالتها إليها جلنة القانون الدويل يف الدورة الـسابقة        أاملواد اليت   

 A/CN.4/L.601(وعرض رئيس جلنـة الصياغة تقرير هذه اللجنة        
 ١١ للجنة، اليت عقدت يف      ٢٦٧٥يف اجللسة   ) Corr.2 و Corr.1و

ويف اجللسة نفسها، نظرت جلنة القانون الدويل       . ٢٠٠١مايو  /أيار
شروع ديباجـة   مليف تقرير جلنة الصياغة واعتمدت النص النهائي        

 مشروعاً من مشاريع املواد بشأن منـع        ١٩وجملموعة تتألف من    
  .اجم عن أنشطة خطرةالضرر العابر للحدود الن

                                                        
، ١١٣، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٧ولية  ح )٨٥١(

  ).أ(١٦٨الفقرة 
  .املرجع نفسه )٨٥٢(
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح )٨٥٣(

A/CN.4/487 وAdd.1.  
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٩ولية  ح )٨٥٤(

A/CN.4/501.  
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )٨٥٥(

A/CN.4/510.  
)٨٥٦( A/CN.4/509) اجلـزء  ( اجمللد الثـاين     ،٢٠٠٠ولية  ح

  .٢٠٠١ وقد وردت هذه األخرية يف عام ،A/CN.4/516و)) األول



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

  

188 

 ٢٦٩٧واعتمدت جلنة القانون الدويل، يف جلساهتا   - ٩٢
يوليه إىل / متوز٢٧، املعقودة من ٢٧٠٠ و٢٦٩٩ و٢٦٩٨و
، التعليقات على مـشاريع املـواد     ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢
  .الفة الذكرسال

وحتيل جلنة القـانون الـدويل، وفقـاً لنظامهـا            - ٩٣
واد إىل اجلمعيـة    األساسي، مشروع الديباجة ومشاريع امل    

  .العامة، مشفوعةً بتوصية ترد أدناه

   توصية اللجنة- يم ج

 ٣، املعقودة يف    ٢٧٠١قررت اللجنة، يف جلستها       - ٩٤
 مـن نظامهـا     ٢٣، عمالً باملـادة     ٢٠٠١أغسطس  /آب
ي، أن توصي اجلمعية العامة بوضع اتفاقية استناداً إىل ساألسا

ر للحدود الناجم عن    مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العاب     
  .أنشطة خطرة

اإلشادة باملقرر اخلـاص، الـسيد        - ال د
  بيماراجو سرينيفاسا راو

 ٣ املعقودة يف ٢٧٠١اعتمدت اللجنة، يف جلستها   - ٩٥
 مشروع الديباجـة    ص، بعد اعتماد ن   ٢٠٠١أغسطس  /آب

ومشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن 
  :ار التايل بدون تصويتأنشطة خطرة، القر

  ،ن جلنة القانون الدويلإ"  
مشروع الديباجة ومشاريع املواد املتعلقـة       قد اعتمدت و"  

  مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
ص، السيد بيماراجو سرينيفاسا راو،     اللمقرر اخل  عربت"  

ـ          ه يف  عن تقديرها العميق وهتانيها احلارة لإلسهام املتميز الذي قدم
إعداد مشروع الديباجة ومشاريع املواد بفضل جهوده اليت ال تعرف          
الكلل وعمله الدؤوب، وملا مت حتقيقه من نتائج يف وضع مـشروع            
الديباجة ومشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن 

  ".أنشطة خطرة

وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها العميق للمقررين   - ٩٦
 باكستر وخوليو   - كوينتني  . اصني السابقني، روبرت ك   اخل

  .ملوضوعاباربوثا، إلسهامهما املتميز يف العمل املتصل هبذا 

  العابر ملواد املتعلقة مبنع الضررامشاريع  - اء ه
   الناجم عن أنشطة خطرةدللحدو

  نص مشاريع املواد - ١
يرد فيما يلي نص مشروع الديباجة ومشاريع املواد   - ٩٧
  .اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسنياليت 

  نع الضرر العابر للحدود الناجمم
  عن أنشطة خطرة

  ،ن الدول األطرافإ
ق ا من ميث١٣من املادة ) أ(١الفقرة  ذ تضع يف اعتبارهاإ  

األمم املتحدة اليت تنص على قيام اجلمعية العامة بإعداد دراسات          
 التدرجيي للقانون الدويل    والتقدم بتوصيات بقصد تشجيع التطوير    

  وتدوينه،
مبدأ سيادة الدول الدائمة على املوارد       إذ تضع يف اعتبارها   و  

  الطبيعية املوجودة على أراضيها أو اخلاضعة لواليتها أو لسيطرهتا،
أن حرية الدول يف القيام أو        تضع يف اعتبارها أيضاً    ذإو  

ن األماكن اليت السماح بالقيام بأنشطة على أراضيها أو يف غريها م
  ختضع لواليتها أو لسيطرهتا ليست حرية غري حمدودة،

 ١٣إىل إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية املؤرخ  إذ تشريو  
  ،١٩٩٢يونيه /حزيران

  التعاون الدويل، أمهية تعزيز إذ تدركو  
  :د اتفقت على ما يليق

   النطاق - ١ملادة ا
حيظرها تنطبق هـذه املـواد علـى األنشطـة اليت ال          

 جسيم ضررالقانون الدويل واليت تنطوي على خماطر التسبب فـي 
  .عابر للحـدود بسبـب عواقبها املادية

  ملصطلحات املستخدمةا  - ٢ملادة ا
  :ألغراض هذه املواد  
اطر التـسبب يف ضـرر      خم"يشمل مصطلح     )أ(  

املخاطر اليت يكون هناك احتمال كبري ألن       " جسيم عابر للحدود  
ر جسيم عابر للحدود واحتمال ضعيف ألن تتسبب تتسبب يف ضر

  يف ضرر فادح عابر للحدود؛
الضرر املتسبب فيه لألشخاص    " الضرر"يعين    )ب(  

  أو املمتلكات أو البيئة؛
رر املتسبب  ضال" الضرر العابر للحدود  "يعين    )ج(  

فيه يف إقليم دولة غري الدولة املصدر أو يف أماكن أخرى خاضعة             
ة أو لسيطرهتا، سواء أكانت للدولتني املعنيـتني        لوالية هذه الدول  

  حدود مشتركة أم ال؛
الدولة الـيت جيـري يف      " دولة املصدر "تعين    )د(  

 اإقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا التخطيط لألنشطة املشار إليه         
   أو تنفيذ هذه األنشطة؛١يف املادة 

 الدولة أو " الدولة اليت حيتمل أن تتأثر    "تعين    )   ه(  
الدول اليت حيتمل أن يقع يف إقليمها ضرر جسيم عابر للحدود أو            
اليت تكون هلا الوالية أو السيطرة على أي مكان آخر حيتمـل أن             

  يقع فيه ضرر كهذا؛
ر والدولة اليت ددولة املص" الدول املعنية"تعين   )و(  

  .حيتمل أن تتأثر
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   املنع - ٣ملادة ا
ملناسبة ملنـع تتخـذ دولـة املصـدر كـل التـدابري ا  

وقـوع ضـرر جسـيم عابـر للحدود أو، على أي حــال،          
  .للتقليل مـن خماطره إىل أدىن حد

   التعاون - ٤ملادة ا
، االقتضاءتتعاون الدول املعنية حبسن نية وتسعى، عند          

دة أو أكثر من املنظمات الدولية      حللحصول على مساعدة من وا    
دود، أو، علـى أي     املختصة يف منع وقوع ضرر جسيم عابر للح       

  .حال، يف التقليل من خماطره إىل أدىن حد

   التنفيذ - ٥ملادة ا
تخذ الدول املعنية اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو        ت  

غريها من اإلجراءات الالزمة، مبا يف ذلك إنشاء آليـات رصـد            
  . لتنفيذ أحكام هذه املواد،مناسبة

   اإلذن - ٦ملادة ا
احلصول علـى إذهنـا     تشترط دولة املصدر      - ١  

  :املسبق بشأن ما يلي
أي نشاط يدخل يف نطاق هذه املواد وُيضطلع   )أ(  

  به يف إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا؛
أي تغيري كبري يف أي نشاط مـشار إليـه يف             )ب(  

  ؛)أ(الفقرة 
يري أي نشاط على حنو حيولـه إىل   غأي خطة لت    )ج(  

  .نشاط يقع ضمن نطاق هذه املواد
يكون اشتراط اإلذن الذي تضعه دولـة مـا           - ٢  

واجب التطبيق فيما يتصل جبميع األنشطة املوجـودة مـن قبـل            
وتستعرض األذون اليت أصدرهتا    . الداخلة ضمن نطاق هذه املواد    

بـل جلعلـها   ق املوجودة مـن  باألنشطةالدولة بالفعل فيما يتصل     
  .متمشية مع هذه املواد

إلذن، تتخـذ   يف حال عدم االمتثال لشروط ا       - ٣  
دولة املصدر ما تستنسبه من إجراءات، مبا يف ذلك إهناء اإلذن إذا           

  .اقتضى األمر ذلك

  قييم املخاطرت  - ٧ملادة ا
يكون أي قرار ُيتخذ فيما يتصل باإلذن بنشاط يـدخل            

 خاص، على تقيـيم للـضرر       هضمن نطاق هذه املواد قائماً، بوج     
لنشاط، مبا يف ذلك أي العابر للحدود الذي حيتمل أن يسببه ذلك ا

  .تقييم لألثر البيئي

  طار واإلعالمخإلا  - ٨ملادة ا
 أن  ٧إذا اتضح من التقييم املشار إليه يف املـادة            -١  

هناك احتماالً للتسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود، وجب على دولة           
الوقت املناسب إشعاراً باملخاطر والتقييم إىل الدولة        املصدر أن ترسل يف   

مل أن تتأثر، وأن حتيل إليها ما هو متاح من املعلومات التقنيـة             اليت حيت 
  .ومجيع املعلومات األخرى ذات الصلة اليت يستند إليها التقييم

ال تتخذ دولة املصدر أي قرار بـشأن اإلذن           - ٢  
 تتجاوز ستة أشهر، الرد     بالنشاط ريثما تتلقى، يف غضون فترة ال      

  .من الدولة اليت حيتمل أن تتأثر

  ملشاورات بشأن التدابري الوقائيةا  - ٩دة ملاا
جتري الدول املعنية مشاورات فيما بينـها، بنـاء       -١  

على طلب أي دولة منها، بقصد التوصل إىل حلول مقبولة خبـصوص            
ود أو، على   دالتدابري اليت يتعني اختاذها ملنع وقوع ضرر جسيم عابر للح         

الدول املعنية، عند بدء وتتفق . أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد  
  .هذه املشاورات، على إطار زمين معقول للمشاورات

املبنية على توازن تتوخى الدول املعنية احللول   - ٢  
  .١٠ للمصاحل يف ضوء املادة عادل

إذا مل تسفر املشاورات املشار إليها يف الفقرة          - ٣  
عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولة املصدر أن تأخذ             ١

عتبارها مصاحل الدولة اليت حيتمل أن تتأثر إذا ما قررت اإلذن           يف ا 
  .باملضي يف النشاط، دون اإلخالل حبقوق أي دولة حيتمل أن تتأثر

  توازن العوامل اليت تدخل يف حتقيق  - ١٠ملادة ا
  عادل للمصاحل

 على النحو املشار إليـه يف   حلإلقامة توازن عادل للمصا     
الدول املعنيـة يف اعتبارهـا مجيـع        ، تأخذ   ٩ من املادة    ٢ الفقرة

  :العوامل والظروف ذات الصلة، مبا يف ذلك
 خماطر إحداث ضـرر جـسيم عـابر         درجة  )أ(  

للحدود ومدى توافر وسائل منع وقوع هذا الضرر أو التقليل من         
  خماطره إىل أدىن حد أو وسائل جرب الضرر؛

أمهية النشاط، حبيث تؤخذ يف االعتبار مزاياه         )ب(  
لية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والتقين لدولة املصدر اإلمجا

  نسبة إىل الضرر احملتمل للدولة اليت حيتمل أن تتأثر؛
خماطر إحلاق ضرر جسيم بالبيئة ومدى توافر         )ج(  

 خماطره إىل   نالوسائل الالزمة ملنع وقوع هذا الضرر أو للتقليل م        
  أدىن حد أو إلصالح البيئة؛

 دولة املصدر، وعند االقتضاء     مدى استعداد   )د(  
  الدولة اليت حيتمل أن تتأثر، للمسامهة يف تكاليف املنع؛

اجلدوى االقتصادية للنشاط نسبة إىل تكاليف        )   ه(  
املنع وإىل إمكانية االضطالع بالنشاط يف مكان آخر أو بوسـائل           

  ضة عنه بنشاط بديل؛اأخرى أو االستع
لدولة اليت حيتمل   معايري الوقاية اليت تطبقها ا      )و(  

أن تتأثر على األنشطة ذاهتا أو على األنشطة املـشاهبة واملعـايري            
  .املطبقة يف املمارسات اإلقليمية أو الدولية املشاهبة

  اإلجراءات يف حال عدم وجود إخطار  - ١١ملادة ا
 معقولـة   بإذا كان لدى إحدى الدول أسبا       - ١  

ه أو اجلاري تنفيذه    تدعو لالعتقاد بأن النشاط املزمع االضطالع ب      
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يف إقليم دولة املصدر يتسبب هلا يف ضرر جسيم عابر للحـدود،            
وجيب أن . ٨جاز هلا أن تطلب من دولة املصدر تطبيق حكم املادة     
  .يكون هذا الطلب مشفوعاً بشرح موثق يبني أسبابه

جدت مع ذلك أهنـا    وعلى دولة املصدر، إذا       - ٢  
، أن تبلغ الدولة الطالبة     ٨ة  غري ملزمة بتقدمي إخطار مبوجب املاد     

بذلك يف حدود مدة معقولة، مع تقدمي شرح موثق يبني أسـباب            
وإذا مل ترض تلك الدولة هبذه النتيجة،       . توصلها إىل هذه النتيجة   

تشرع الدولتان فوراً، بناء على طلب هذه األخرية، يف مشاورات          
  .٩على النحو املبني يف املادة 

وم دولة املـصدر، إذا     يف أثناء املشاورات تق     - ٣  
طلبت منها الدولة األخرى ذلك، باختاذ ترتيبات لتطبيق التـدابري   
املناسبـة والعمليـة للتقليل من املخاطر إىل أدىن حد، ولتعليـق          

  .النشاط املعين لفترة معقولة

   تبادل املعلومات - ١٢ملادة ا
عنية، يف أثنـاء االضطـالع بالنشـاط،     على الدول امل    
يف الوقت املناسب مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة بذلك        أن تتبادل   

النشاط واملتصلـة مبنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على          
ويـستمر تبـادل    . أي حال، بالتقليل إىل أدىن حد من خمـاطره        

املعلومات هذا إىل الوقت الذي تراه الدول املعنية مناسباً حىت بعد       
  .إهناء النشاط

  م اجلمهور إعال - ١٣ملادة ا
تقوم الدول املعنية، مستخدمة الوسائل املناسبة، بتزويد         

اجلمهور الذي حيتمل أن يتأثر بأحد األنشطة الداخلة يف نطاق هذه 
املواد باملعلومات املناسبة املتعلقة بذلك النشاط وباملخاطر الـيت         

  .ذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائهلينطوي عليها وبالضرر ا

  األمن القومي واألسرار الصناعية  - ١٤ملادة ا
جيوز حجب البيانات واملعلومات احليوية لألمن القومي         

لدولة املصدر أو حلماية األسرار الصناعية أو املتعلقـة بامللكيـة           
الفكرية، ولكن جيب على دولة املصدر أن تتعاون حبسن نية مـع            

علومات تمل أن تتأثر يف تقدمي ما ميكن تقدميه من امل         الدولة اليت حي  
  .يف هذه الظروف

   عدم التمييز - ١٥ملادة ا
ال جيوز للدولة أن متيز بني األشـخاص الطبيعـيني أو           
االعتباريني املعرضني أو الذين قد يتعرضون ملخاطر ضرر جـسيم          
 عابر للحدود نتيجة القيام بنشاط يدخل يف نطاق هذه املواد متييزاً     

ان الذي قد يقع فيـه      قائماً على أساس اجلنسية أو اإلقامة أو املك       
الضرر، عند منحهم، وفقاً لنظامها القانوين، حـق اللجـوء إىل           
إجراءاهتا القضائيـة أو غريهـا من اإلجراءات التماساً للحماية        
أو ألي جرب مالئم آخر، ما مل تتفق الدول املعنية على خالف ذلك             

  .حلماية مصاحل هؤالء األشخاص

   التأهب حلاالت الطوارئ - ١٦ملادة ا
تضع دولة املصدر خططاً احتياطية لالستجابة حلـاالت          
 بالتعاون، عند االقتضاء، مع الدولة اليت حيتمل أن تتأثر          الطوارئ

  .ومع املنظمات الدولية املختصة

   اإلخطار حبدوث حالة طوارئ - ١٧ملادة ا
رع السبل  ستقوم دولة املصدر، دون تأخري وباستخدام أ        
 اليت حيتمل أن تتأثر حبـدوث حالـة          هلا، بإخطار الدولة   املتوفرة

طوارئ فيما يتعلق بأي نشـاط مضطلع بـه يف نطاق هذه املواد، 
  .وتزودها جبميع املعلومات ذات الصلة واملتاحة

   العالقة بقواعد القانون الدويل األخرى - ١٨ملادة ا
 الـدول   قال ختل هذه املواد بأي التزام يقع على عـات           

  .القانون الدويل العريف ذات الصلةمبوجب املعاهدات أو قواعد 

   تسوية املنازعات - ١٩ملادة ا
أي نزاع يتعلق بتفسري هذه املواد أو تطبيقها          - ١  

ُيسوى سريعاً، بوسائل التسوية السلمية اليت ختتارها أطراف الرتاع 
التوفيق،  باالتفاق املتبادل، ومن بينها املفاوضات، أو الوساطة، أو       

  .ة القضائيةأو التحكيم، أو التسوي
إذا تعذر التوصل إىل اتفاق بشأن وسائل التسوية          -٢  

السلمية يف غضون فترة ستة أشهر تلجأ أطراف الرتاع، بناء على طلب            
  . أي منها، إىل إنشاء جلنة لتقصي احلقائق تكون حمايدة

تتكون جلنة تقصي احلقائق من عضو واحـد          - ٣  
يـادة علـى    ف من أطراف الرتاع، وعضو آخر، ز      ريسميه كل ط  

ذلك، ال حيمل جنسية أي طرف من أطراف الرتاع خيتاره األعضاء    
  . املعينون ويتوىل رئاسة اللجنة

إذا كان أحد أطراف الرتاع يتألف من أكثر          - ٤  
من دولة واحدة ومل تتفق هذه الدول على عضو مشترك يف اللجنة          

 للطرف اآلخر يف الرتاع احلق نفسمت كل واحدة منها عضواً، كا
  . تسمية عدد من أعضاء اللجنة مساو لذلك العدديف

إذا مل يتمكن األعضاء الذين تسميهم أطراف         - ٥  
الرتاع من االتفاق على رئيس خالل ثالثة أشهر من طلب إنـشاء        
اللجنة، جاز ألي طرف من أطراف الرتاع أن يطلب إىل األمـني            

ـ     العام لألمم املتحدة أن يعني     ن  رئيساً ال حيمل جنسية أي طرف م
وإذا أخفق أي طرف من أطراف الرتاع يف تسمية         . أطراف الرتاع 

، ٢عضو يف غضون ثالثة أشهر من الطلب األويل عمالً بـالفقرة            
جاز ألي طرف آخر من أطراف الرتاع أن يطلب إىل األمني العام            
لألمم املتحدة أن يعني شخصاً ال حيمل جنـسية أي طـرف مـن              

على هذا النحو جلنة مكونة ويشكل الشخص املعني . أطراف الرتاع
  .من عضو واحد

تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية األصوات، ما مل         - ٦  
تكن جلنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إىل أطراف           
الرتاع وتبني فيه النتائج اليت توصلت إليها وتوصـياهتا، وتنظـر           

  .سن نيةحبأطراف الرتاع يف التقرير 
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  مع التعليقات عليهانص مشاريع املواد   - ٢
يرد فيما يلي نص مشاريع املواد الـيت اعتمـدهتا            - ٩٨

  .اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني مع التعليقات عليها

  نع الضرر العابر للحدود الناجمم
  عن أنشطة خطرة

  عليق عامت
ألنشطة اتتناول املواد مفهوم املنع يف سياق جواز وتنظيم           )١(

. إمكانية حدوث ضرر كبري عابر للحدود     اخلطرة اليت تنطوي على     
وهبذا املعىن، يتعلق املنع كإجراء أو كواجب باملرحلة الـيت تـسبق            
احلالة اليت قد حيدث فيها فعالً أذى أو ضرر جسيم، مما يستوجب             
قيام الدول املعنية بطلب إجراءات عالجية أو تعويضية تنطـوي يف           

  .كثري من األحيان على مسائل تتصل باملسؤولية
وأصبح ملفهوم املنع أمهية كبرية وصـلة واضـحة          )٢(

وهناك عدة جوانب هامة للتشديد علـى       . بأحداث الساعة 
واجب املنع، يف مقابل واجب اإلصـالح أو العـالج أو           

وسياسة السعي إىل املنع أحسن ألنه كثرياً مـا         . التعويض
 إعادة احلالة إىل نيعجز التعويض، يف حالة حدوث ضرر، ع

والوفاء مبهمة املنع أو . يه قبل احلدث أو احلادثما كانت عل
العناية الواجبة أمر ضروري، ال سيما بالنظر إىل التزايـد          
املطرد يف املعرفة بشؤون العمليات اخلطرة، واملواد املستعملة 

ومن الناحية  . وإجراءات إدارهتا وما تنطوي عليه من خماطر      
ع سلسلة األحداث   القانونية، ُتعترب القدرة املتزايدة على تتب     
والنتيجـة  ) النشاط(املترابطة، أي الصلة املادية بني السبب       

، وحىت خمتلف املراحل الوسيطة يف تلك السلـسلة    )الضرر(
السببية، سبباً إضافياً حيتم على متعهدي األنشطة اخلطـرة         

وعلى أية  . اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملنع حدوث الضرر      
  . من العالجحال، فإن الوقاية كسياسة خري

ومنع الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة           )٣(
خطرة هدف شدد عليه املبدأ الثاين من إعالن ريو بـشأن           

وأكدته حمكمـة العـدل      )٨٥٧()إعالن ريو (البيئة والتنمية   
شرعية استخدام األسلحة النووية أو  الدولية يف فتواها بشأن

  .نون الدويلوأصبح جزءاً من القا )٨٥٨(امها دالتهديد باستخ

                                                        
قرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريـو         ت )٨٥٧(

ورات األمـم املتحدة،   منش( ،١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣دي جانريو،   
القرارات اليت اختـذها    : لد األول جمل، ا )والتصويبات A.93.I.8رقم املبيـع   

  .، املرفق األول١ القرار ،املؤمتر
)٨٥٨( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 

؛ وانظـر أيـضاً     ٢٩، الفقرة   ٢٤٢-٢٤١، ص   ) أعاله ٥٤انظر احلاشية   (
A/51/218،املرفق .  

لذلك أصاب فريق اخلرباء املعين بالقانون البيئي       و  )٤(
) جلنة بروتالند (والتابع للجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية       

 اليت أوصـى هبـا      ١٠فاملادة  . عندما أكد على مسألة املنع    
ـ   : "الفريق العامل تنص على ما يلي      دئ ادومنا إخالل باملب

، متنع الدول أو ُتلطّف     ١٢ و ١١ املنصوص عليها يف املادتني   
من أثر أي تدخل بيئي عابر للحدود أو ضرر ذي شأن ناتج 
عنه يتسبب يف ضرر كبري، أي من قبيل الضرر غري الطفيف           

كما جيدر بالذكـر أن مبدأ املنع الراسخ       . )٨٥٩("أو التافه 
ـ قـد أُبرز يف حكم هيئـة التحكيم فـي قضيـة       رصهم

 مـن إعالن مؤمتر    ٢١ املبدأ   أعيد تأكيده ال يف    و )٨٦٠(تريل
إعـالن  (األمم املتحـدة املعـين بالبيئــة البـشريـة          

 من إعالن ريو فحسب، بل حىت       ٢واملبدأ   )٨٦١()استكهومل
 كانون  ١٥املؤرخ  ) ٢٧- د (٢٩٩٥يف قرار اجلمعية العامة     

 بشأن التعاون بني الدول يف جمـال        ١٩٧٢ديسمرب  /األول
 من مبادئ السلوك    ٣املبدأ  ويرد هذا املبدأ أيضاً يف       .البيئة

يف ميدان البيئة إلرشاد الدول يف حفظ وتنسيق اسـتغالل          
املوارد الطبيعية اليت تتقامسها دولتان أو أكثر، اليت اعتمدها         

، ١٩٧٨جملس إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي عـاَم          
  حيث ينص على أنه يتعني على الدول

وأن ُتقلل إىل أدىن حد ممكن مـن        ... ىل احلد األقصى املمكن     إن تتجنب   أ
اآلثار البيئية السلبية الستغالل املوارد الطبيعية املشتركة خارج واليتها من          

  : أجل محاية البيئة، وال سيما حني يكون من شأن هذا االستغالل
 يف ضرر للبيئة قد تكون لـه عواقـب         يتسببأن    )أ(  

  رى؛ بالنسبة إىل استغالل املورد من قبل دولة شريكة أخ
  أو يهدد احلفاظ على مورد متجدد ُمتقاَسم؛   )ب(  
  .)٨٦٢(أو ُيعرض صحة سكان دولة أخرى للخطر  )ج(  

                                                        
)٨٥٩( Environmental Protection and Sustainable 

Development: Legal Principles and Recommendations (London, 

Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 1987), p. 75،   وهـي املبـادئ 
وأشري أيضاً إىل أن واجـب عـدم        . والتوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء    

رسة الدول غـري املـستندة إىل       إحداث ضرر كبري ميكن استنتاجه من مما      
أو جمتمعـة،   /ت هبا الـدول منفـردة و      لمعاهدات، ومن البيانات اليت أد    

 J.G. Lammers, Pollution of International Watercourses (Theانظــر 

Hague, Martinus Nijhoff, 1984), pp. 346–347 and 374–376.  
)٨٦٠ ( Trail Smelter ) ١٩٠٥، ص ) أعـاله ٢٥٣انظر احلاشية 
  .وما يليها

رية، استكهومل،  شقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة الب      ت ) ٨٦١(
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع للطبعـة         (١٩٧٢يونيه  / حزيران ١٦-٥

  .، اجلزء األول، الفصل األول)والتصويب E.73.II.A.14اإلنكليزية 
)٨٦٢( UNEP, Environmental Law: Guidelines and 

Principles, No. 2, Shared Natural Resources (Nairobi, 1978), p. 2، 
 .ILM, vol. 17, No. 5 (September 1978), pبادئ مستنـسخة يف  وهذه امل

 الـذي   ١٩٧٨مـايو   / أيـار ١٩ املؤرخ   ٦/١٤انظر أيضاً املقرر    . 1098
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وقد قُبل مبدأ منع اإلضرار عرب احلـدود بالبيئـة            )٥(
واألشخاص واملمتلكات كمبدأ هام يف العديد من املعاهدات 

واحلوادث النووية،   املتعددة األطراف املتعلقة حبماية البيئة،    
األجسام الفضائيـة، واجملاري املائيـة الدوليـة، وإدارة        و

  .)٨٦٣(النفايات اخلطرة، ومنع التلوث البحري

  لديباجةا

  ،ن الدول األطرافإ  
 من ميثاق األمـم   ١٣من املادة   ) أ(١الفقرة   ذ تضع يف اعتبارها   إ  

تقــدم  لاملتحدة اليت تنص على قيام اجلمعية العامة بإعـداد دراسـات وا          
  د تشجيع التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه،بتوصيات بقص

مبدأ سيادة الدول الدائمة على املوارد       إذ تضع يف اعتبارها   و  
  الطبيعية املوجودة على أراضيها أو اخلاضعة لواليتها أو لسيطرهتا،

أن حرية الدول يف القيام أو       إذ تضع يف اعتبارها أيضاً    و  
ا أو يف غريها من األماكن اليت أنشطة على أراضيهبالسماح بالقيام 

  ختضع لواليتها أو لسيطرهتا ليست حرية غري حمدودة،
 ١٣إىل إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية املؤرخ  إذ تشريو  
  ،١٩٩٢يونيه /حزيران

  أمهية تعزيز التعاون الدويل، إذ تدركو  
  :على ما يلي د اتفقتق  

                                                                                      
لوثائق الرمسية للجمعية   الس إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       جماعتمده  
. األول ، املرفق )A/33/25( ٢٥لدورة الثالثة والثالثون، امللحق رقم      العامة، ا 

ولالطالع علـى مـصادر أخـرى حيـث يـرد ذكـر مبـدأ املنـع                 
احلاشية ( ... Environmental Protection and Sustainable Developmentانظر
  . ٨٠-٧٥، ص ) أعاله٨٥٩

الطالع على جمموعة من املعاهدات املرتبة حسب اجملال        ل ) ٨٦٣(
  ينـة، انظـر   ع القطاع البيئي املشمول واحلماية املتاحة إزاء هتديـدات م         أو

E. Brown Weiss, D. B. Magraw and P. C. Szasz, International 

Environmental Law: Basic Instruments and References (Dobbs Ferry, N. 

Y., Transnational, 1992); P. Sands, Principles of International 

Environmental Law, vol. 1: Frameworks, Standards and Implementation 

(Manchester University Press, 1995); L. Boisson de Chazournes, R. 

Desgagné and C. Romano, Protection internationale de l’environnement: 

recueil d’instruments juridiques (Paris, Pedone, 1998); C. Dommen and P. 

Cullet, eds., Droit international de l’environnement. Textes de base et 

références (London, Kluwer, 1998); M. Prieur and S. Doumbé-Billé, eds., 

Recueil francophone des textes internationaux en droit de 

l’environnement, (Brussels, Bruylant, 1998); A. E. Boyle and D. 

Freestone, eds., International Law and Sustainable Development: Past 

Achievements and Future Challenges (Oxford University Press, 1999); F. 

L. Morrison and R. Wolfrum, eds., International, Regional and National 

Environmental Law (The Hague, Kluwer, 2000); and P. W. Birnie and A. 

E. Boyle, International Law and the Environment, 2nd ed. (Oxford 

University Press, 2002) (forthcoming).  

  لتعليقا

ون موضوع املنع، لسياق العام ملضماتبّين الديباجة   )١(
مع مراعاة الوالية املسندة إىل اللجنة واملتمثلة يف تـدوين          

وتقتضي األنشطة املندرجة يف إطار . القانون الدويل وتطويره
هذا املوضوع أن تتعاون الدول وتسوي خالفاهتا ملـا فيـه        

وللدول حرية رسم السياسات الالزمـة      . مصاحلها املتبادلة 
تنفيذ األنشطة اليت تليب احتياجات لتنمية مواردها الطبيعية و

لكن على الدول، عندما تفعل     . سكاهنا أو السماح بتنفيذها   
ذلك، أن تضمن تنفيذ هذه األنشطة مبا يراعي مصاحل الدول 
األخرى وبالتايل، فإن احلرية املتاحة هلذه الدول يف نطـاق          

  .واليتها ليست حرية غري حمدودة
لضرر العابر للحدود    ُينظر إىل منع ا    نكما ينبغي أ    )٢(

الناجم عن أنشطة خطرة يف سياق املبادئ العامة الواردة يف          
إعالن ريو واالعتبارات األخرى اليت تؤكد علـى الـصلة          

وُتظهر اإلشارة العامـة    . الوثيقة بني قضايا البيئة والتنمية    
الواردة يف الفقرة الرابعة من الديباجة إىل إعالن ريو أمهية          

  ومـع ذلـك،   . جلميع املبادئ الواردة فيه   الطبيعة التفاعلية   
ال بأس من التشديد على مبادئ حمددة من إعـالن ريـو،            

  .حسب االقتضاء، يف التعليقات التالية على مواد حمددة

  لنطـاقا - ١ملادة ا

تنطبق هذه املواد على األنشطة اليت ال حيظرها القانون           
بر ب يف ضرر جـسيم عـا      بالدويل واليت تنطوي على خماطر التس     

  .للحدود بسبب عواقبها املادية

  لتعليقا

 على األنشطة اليت    ١يقتصر نطاق املواد مبوجب املادة        )١(
ال حيظرها القانون الدويل واليت تنطوي على خماطر إحداث ضرر         

ويقتصر أيضاً نطاق   . جسيم عابر للحدود بسبب عواقبها املادية     
األنـشطة   علـى    ٢من املادة    )د(املواد مبوجب الفقرة الفرعية     

  .املضطلع هبا يف إقليم دولة أو حتت واليتها أو سيطرهتا
وأي نشاط ينطوي على خماطر إحـداث خطـر           )٢(

جسيم عابر للحدود بسبب عواقبه املادية يقع ضمن نطاق         
وميكن تصور أنواع خمتلفة من األنشطة ضمن هـذه         . املواد
 واد املقترحة، أيوهي تشمل، كما يدل عليه عنوان امل. الفئة

نشاط ينطوي على خطر، وبطريق االستدالل، فائق اخلطورة 
وجتب . ينطوي على خماطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود      

اإلشارة إىل أن املقصود بالنشاط الفائق اخلطورة هو النشاط 
الذي ينطوي على خطر نادراً ما يتوقع أن يتحقق ولكنه قد 

اداً خطرية  يأخذ، يف املناسبات النادرة اليت حيدث فيها، أبع       
  ).أكثر من جسيمة أو خطرة أو كبرية(
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وقد أُبديت يف مراحل خمتلفة من تطور هـذه املـواد             )٣(
اقتراحات تقضي بتحديد قائمة من األنشطة يف مرفق هلذه املواد،   
مع ترك اخليار إلضافة بنود إىل هذه القائمة أو حذف بنود منها            

 للدول خيار   كما ميكن أن يترك    .يف املستقبل، حسب االقتضاء   
إضافة بنود إىل القائمة اليت قد تدرجها يف أية قـوانني وطنيـة             
  .هتدف إىل تنفيذ االلتزامات القاضية باملنع، أو حذف بنود منها

على أنه رئي أن حتديد قائمة باألنشطة يف مرفـق            )٤(
للمواد أمر ال خيلو من املشاكل وليس أساسياً من الناحيـة           

طة من هذا القبيل قد ال تكون جامعة فأية قائمة أنش. ةالوظيفي
وقد يتعني تغيريها من حني آلخر يف ضوء تطور التكنولوجيا          

وباستثناء أنشطة معينة فائقة اخلطورة تكون يف معظم . السريع
األحيان موضوع تنظيم خاص، كما يف امليدان النووي أو يف          
سياق األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، فإن اخلطـر     

جم عن نشاط ما يتوقف، يف املقام األول، على التطبيـق           النا
ورئي أنه ال ميكن    . املعني، والسياق احملدد، وطريقة التشغيل    

  .لقائمة عامة أن تضم هذه العناصر
وميكن أن يشار كذلك إىل أنه جيوز دائماً للـدول أن      )٥(

قات إقليمية  احتدد األنشطة اليت تقع ضمن نطاق املواد يف أية اتف         
نائية أو يف قوانينها الوطنية اليت تنظم مثل هـذه األنـشطة            أو ث 

وعلى أي حال، فـإن     . )٨٦٤(وتنص على الوفاء بالتزامات املنع    
  .نطاق املواد توضحه املعايري األربعة املختلفة املشار إليها يف املادة

واملعيار األول لتحديد نطـاق املـواد يـشري إىل            )٦(
وقد اعتمد هذا   ". لدويلحيظرها القانون ا   األنشطة اليت ال  "

النهج بغية فصل موضوع املسؤولية الدولية عن موضـوع         
ويقصد أيضاً من استخدام هذا املعيار . )٨٦٥(مسؤولية الدول

                                                        
لى سبيل املثال، هناك اتفاقيات خمتلفة تعـاجل نـوع          ع )٨٦٤(

التلوث البحري مـن    األنشطة اليت تدخل ضمن نطاق املواد كاتفاقية منع         
مصادر برية؛ والربوتوكول املتعلق حبماية البحر األبيض املتوسط من التلوث          
من مصادر برية؛ واتفاقية محاية هنر الراين من التلوث باملواد الكيميائيـة؛            

ذييل األول التفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي، حيث ُحدد       توال
لنفط اخلام، وحمطات توليد الطاقة احلرارية،      عدد من األنشطة، مثل مصايف ا     

ومنشآت إنتاج أنواع الوقود النووي املخصب، إخل، بوصفها أنشطة قـد           
تكون خطرة على البيئة وتتطلب تقييماً لألثر البيئي مبقتـضى االتفاقيـة؛            
واتفاقية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق؛ واتفاقية آثـار احلـوادث            

برة للحدود؛ واملرفـق الثاين التفاقيــة املسؤوليـة املدنية       الصناعية العا 
عن األضرار النامجة عــن أنشطـة خطرة على البيئة حيـث حـددت            
أنشطة مثل املنشآت أو املواقع املخصصة للتخلص جزئيـاً أو كليـاً مـن         
النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية بواسطة احلرق يف الرب أو يف البحـر،              

ت أو املواقع املخصصة لالحنالل احلراري للنفايات الصلبة أو الغازية          واملنشآ
. أو السائلة يف ظل إمدادات أكسجني خمفضة، إخل، بوصفها أنشطة خطرة          

  .وترد أيضاً يف املرفق األول من هذه االتفاقية قائمة باملواد اخلطرة
، ٦، ص   )اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثاين    ،١٩٧٧ولية  ح )٨٦٥(

  .١٧الفقرة 

السماح لدولة حيتمل أن تتأثر بنشاط ينطوي على خمـاطر          
التسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود أن تطلب من دولـة           

باملنع، رغم أن النشاط    تزامات املتعلقة   لاملصدر االمتثال لال  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن كون الدولة      . حبد ذاته غري حمظور   

اليت حيتمل أن تتأثر بالنشاط حتتج هبذه املواد ال مينع هـذه            
الدولة من أن تدعي يف وقت الحق بأن النشاط املعين هـو            

وجيب أن ُيفهم كذلك أن عدم الوفاء بواجب . نشاط حمظور
اجب التقليل من اخلطر إىل أدىن حد املنع، وعلى أي حال، و

. )٨٦٦(مبوجب املواد، ال يعين ضمناً أن النشاط نفسه حمظور        
بيد أنه ميكن، يف مثل هذه احلالة، حتميل الدولة مـسؤولية           
تنفيذ االلتزامات، مبا يف ذلك أية مسؤولية مدنية أو واجب          

 املقـام    واملواد معنية، يف   .)٨٦٧(يقعان على القائم بالنشاط   
                                                        

ــرا ) ٨٦٦(  M. B. Akehurst "International liability forنظ

injurious consequences arising out of acts not prohibited by international 

law", NYIL, 1985, vol. 16, pp. 3–16; A. E. Boyle, "State responsibility 

and international liability for injurious consequences of acts not 

prohibited by international law: a necessary distinction?", International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 1–26; K. Zemanek, 

"State responsibility and liability", Environmental Protection and 

International Law; W. Lang, H. Neuhold and K. Zemanek, eds. (London, 

Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 1991), p. 197والتقرير الثاين عن ؛ 
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا القـانون             

، الـذي أعـده   )منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    (الدويل  
اجلـزء  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٩ولية  حرينيفاسا راو،   املقرر اخلاص، بيماراجو س   

  .٣٧-٣٥الفقرات ، A/CN.4/501، الوثيقة )األول
 P.-M. Dupuy, La responsabilité internationaleنظرا )٨٦٧(

des États pour les dommages d’origine technologique et industrielle 

(Paris, Pedone, 1976); Brownlie, System of the Law of Nations … 

(footnote 92 above); A. Rosas, "State responsibility and liability under 

civil liability regimes", Current International Law Issues: Nordic 

Perspectives (Essays in honour of Jerzy Sztucki), O. Bring and S. 

Mahmoudi, eds. (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994), p. 161; and F. 

Bitar, Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la 

Convention de Bâle: États des régimes de responsabilité (Paris, Pedone, 

1997), pp. 79–138 .إلثبـات ا عـبء و لتبعةل تلفةخم عايريم ناكه نأ لىع 
 .P.-Mيضاًأ نظـرا. تبعتهاو لدولا سؤوليةم لىع قنطبت النتصافا سبلو

Dupuy, "Où en est le droit international de l’environnement à la fin du 

siècle?", RGDIP, vol. 101, No. 4 (1997), pp. 873–903; T. A. Berwick, 

"Responsibility and liability for environmental damage: a roadmap for 

international environmental regimes", Georgetown International 

Environmental Law Review, vol. 10, No. 2 (1998), pp. 257–267; and P.-

M. Dupuy, "À propos des mésaventures de la responsabilité 

internationale des États dans ses rapports avec la protection 

internationale de l’environnement", Les hommes et l’environnement: 

quels droits pour le vingt-et-unième siècle? Études en hommage à 

Alexandre Kiss, M. Prieur and C. Lambrechts, eds. (Paris, 

Frison-Roche, 1998), pp. 269–282.  
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بإدارة املخاطر، وتشدد علـى واجـب التعـاون         األول،  
وُتعطى الدول الـيت    . والتشاور فيما بني مجيع الدول املعنية     

حيتمل أن تتأثر احلق يف التعاون مع دولة املصدر يف وضـع            
نظام إلدارة املخاطر تتقامسه فيما بينها، ويف تطبيقه حيثما         

بيد أن احلق املمنوح على هذا النحـو        . كان ذلك مناسباً  
للدول اليت حيتمل أن تتأثر ال يعطيها احلق يف االعتراض على 

  .)٨٦٨(النشاط أو املشروع نفسه

واملعيار الثاين، املوجود يف تعريف دولـة املـصدر           )٧(
، هو أن األنشطة اليت ٢من املادة ) د(الوارد يف الفقرة الفرعية 
يف إقلـيم   " اخيطط هلا أو يضطلع هب    "تنطبق عليها تدابري املنع     

وُتستخدم يف هذا   . ى الدول أو حتت واليتها أو سيطرهتا      إحد
، "الـسيطرة "، و "الوالية"، و "اإلقليم: "املعيار ثالثة مفاهيم  

هـي صـيغة    " حتت واليتها أو سـيطرهتا    "ورغم أن عبارة    
 فإن ،)٨٦٩(مستخدمة على حنو أكثر شيوعاً يف بعض الصكوك 

ن أجل أيضاً م" إلقليما"اللجنة ترى أن من املفيد ذكر مفهوم 
تأكيد أمهية الرابطة اإلقليمية بني األنشطة املشمولة هبذه املواد 

  .والدولة، إذا كانت هذه الرابطة موجودة

وألغراض تطبيق هذه املواد، تعترب الوالية اإلقليميـة          )٨(
وعلى ذلك، إذا حدث نشاط مشمول هبذه   . هي املعيار الغالب  

 أن متتثل اللتزامات فعلى هذه الدولة املواد داخل إقليم دولة ما،
وترتيباً . كدليل قاطع على الوالية" اإلقليم"وهكذا يؤخذ . املنع

على ذلك، فإن الوالية القائمة على أساس اإلقليم هي اليت ُيعتد 
. هبا يف حالة التنازع بني الواليات على نشاط تشمله هذه املواد

 على أن اللجنة تدرك احلاالت اليت تضطر فيها الدولة، مبوجب         
القانون الدويل، إىل قبول تقييد واليتها على إقليمها لـصاحل          

وأول مثال على ذلك هو املرور الربيء لـسفينة         . دولة أخرى 
ففي هذه احلاالت، إذا كان النشاط      . أجنبية يف البحر اإلقليمي   

الذي يؤدي إىل ضرر جسيم عابر للحدود يأيت من الـسفينة           
قليم، هي اليت جيب عليها     األجنبية، فإن دولة العلم، ال دولة اإل      

  .أن متتثل ألحكام املواد احلالية

، ألغراض هذه املواد،    "اإلقليم"وال يغطي مفهوم      )٩(
أو " الواليـة "مجيع احلاالت اليت متـارس فيهـا الدولـة          

                                                        
 املـصاحل   ول طبيعة واجب التعاون وحتقيق تـوازن      ح )٨٦٨(

العابر للحدود الناجم عن أنشطة      لضررااملعنية، انظر التقرير األول عن منع       
وليـة  حخطرة، الذي أعده املقرر اخلاص، بيمـاراجو سرينيفاسـا راو،           

 الفقرات ،Add.1و A/CN.4/487، الوثيقة )اجلزء األول( اجمللد الثاين ،١٩٩٨
  ).د(٥٥ و٥٤ و٤٤ و٤٣

 من إعالن استكهومل    ٢١دأ  نظر، على سبيل املثال، املب    ا )٨٦٩(
 من اتفاقية األمم املتحدة     ١٩٤ من املادة    ٢؛ والفقرة   ) أعاله ٨٦١احلاشية  (

 ٣؛ واملـادة  ) أعاله٨٥٧احلاشية ( من إعالن ريو  ٢لقانون البحار؛ واملبدأ    
  . البيولوجيعمن االتفاقية املتعلقة بالتنو

الدولة أن يغطي، " والية"واملقصود من مصطلح ". السيطرة"
ـ    الإىل جانب األنشطة اليت جيري االضط      يم ع هبا داخل إقل

الدولة، األنشطـة اليت يسمح للدولة مبوجب القانون الدويل 
وتدرك اللجنـة أن    . بأن متارس عليها اختصاصها وسلطتها    

املسائل اليت تنطوي على حتديد الوالية معقدة وتشكل أحياناً 
وهذه املادة، بالتأكيد، ال تدعي حـل مجيـع         . لب الرتاع 

  .املسائل املتعلقة بتنازع االختصاصات

ويف بعض األحيان وبسبب موقع النشاط، ال تكون   )١٠(
هناك رابطة إقليمية بني الدولة والنشاط، مثل األنشطة اليت         

وأكثر األمثلة . تدور يف الفضاء اخلارجي أو يف أعايل البحار
وقـد  . شيوعاً على ذلك هو والية دولة العلم على سفينة        

اتفاقيـة األمـم    وتناولت اتفاقيات جنيف لقانون البحار      
املتحدة لقانون البحار كثرياً من الـسلطات االختـصاصية    

  .لدولة العلم

ويف حاالت وجود والية ألكثر من دولة يف وقت           )١١(
واحد على األنشطة اليت تشملها هذه املواد، يكون علـى          
الدول منفردة، وأيضاً جمتمعة إذا كان ذلك مناسباً، أن تتقيد 

  .بأحكام هذه املواد

يف القانون  " السيطرة" يؤديها مفهوم    والوظيفة اليت   )١٢(
الدويل هي إسناد نتائج قانونية معينة إىل دولة ال يعتـرف           
القانون الدويل بواليتها على أنشطة أو أحداث معينة؛ فهو         
مفهوم يغطي األوضاع اليت متارس فيها الدولة الوالية حبكم         
الواقع حىت وإن كانت تفتقر إىل الوالية حبكم القانون كما          

حاالت التدخل واالحتالل غري املشروعني والضم غـري        يف  
وميكن أن يشار يف هذا اخلصوص إىل فتوى حمكمة . املشروع

ففي تلـك الفتـوى رأت      . اميبيانالعدل الدولية يف قضية     
احملكمة أن جنوب أفريقيا مسؤولة عن إجياد وإبقاء وضـع          

أن على   أعلنت احملكمة أنه غري مشروع، وبعد أن وجدت       
ريقيا التزاماً بسحب إدارهتا من ناميبيا، رأت رغم        جنوب أف 

ذلك أن بعض النتائج القانونية تترتب على سيطرة جنوب         
  :فقالت احملكمة. أفريقيا على ناميبيا حبكم الواقع

، فإن اإلقليمذا كانت جنوب أفريقيا مل يعد هلا أي حق يف إدارة هذا إ
 القانون الدويل جتاه    سؤولياهتا مبوجب م و التزاماهتاهذا ال يعفيها من     

.  خيص ممارسة سلطاهتا فيما يتعلق هبذا اإلقلـيم        فيما األخرىالدول  
فالسيطرة املادية على إقليم، ال السيادة أو شرعية احلق، هي أسـاس            

  .)٨٧٠(مسؤولية الدولة عن األفعال اليت متس دوالً أخرى

 هـذه   يفواملعيار الثالث هو أن األنشطة املشمولة         )١٣(
خماطر التسبب يف ضرر جسيم     " أن تنطوي على     املواد جيب 

انظر التعليق   (٢واملصطلح معرف يف املادة     ". عابر للحدود 

                                                        
  . أعاله١٧٦نظر احلاشية ا )٨٧٠(
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ُيقصد منـها   " ضرر عابر للحدود  "وعبارة  ). ٢على املادة   
استبعاد األنشطة اليت ال حتدث ضرراً إال يف إقليم الدولة اليت 
ُيضطلع فيها هبذا النشاط، دون احتمال إحداث أي ضـرر          

، "جسيم"ولالطالع على مناقشة املصطلح . ي دولة أخرىأل
  .٢انظر التعليق على املادة 

، فإنه ُيعىن، حبكم تعريفـه،      "املخاطر"أما عنصر     )١٤(
باالحتماالت املستقبلية، ولذلك فإنه ينطوي على قدر ما من 

وال يعين جمرد وقوع الضرر يف      . التقدير أو التقييم للمخاطر   
نشاط معني أن هذا النشاط كان ينطوي       ية األمر نتيجة ل   اهن

على خماطر إذا مل يكن أي مراقب حسن االطالع يعلم، أو           
كان يف إمكانه أن يعلم، بوجود هـذه املخـاطر وقـت            

ومن ناحية أخرى، قد ينطوي النشاط      . االضطالع بالنشاط 
على خماطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود حىت وإن كان          

النشاط قد استخفوا باملخاطر املسؤولون عن االضطالع هبذا 
وهكذا يتعني أن تؤخـذ فكـرة       . أو كانوا ال يعلمون هبا    

املخاطر مأخذاً موضوعياً، بوصفها تعين تقديراً أجراه، أو        
كان من الواجب أن جيريه، مراقب حسن االطالع لـضرر          

  .حيتمل أن ينجم عن نشاط معني
 لى أن هذه املواد   عوينبغي التشديد يف هذا الصدد        )١٥(

ككل هلا تأثري ومفعول مستمران، أي أهنا تنطبق، ما مل ُينص           
على خالف ذلك، على األنشطة اليت ُيضطلع هبا من حـني           

فالنشاط الذي مل يكن ينطوي يف بدايته على أي خماطر . آلخر
، ميكن أن يصبح منطويـاً      ))١٤(باملعىن املوضح يف الفقرة     (

لى سـبيل   وع. على هذه املخاطر نتيجة حلدث أو تطور ما       
املثال، فإن مستودعاً مأموناً متاماً ميكن أن يصبح خطرياً نتيجة 
لزلزال، ويف هذه احلالة يصبح االستمرار يف تشغيل املستودع         

أو قد تكـشف التطـورات يف       . نشاطاً منطوياً على خماطر   
املعارف العلمية عن ضعف متأصل يف هيكل أو مواد يؤدي          

 ويف هذه احلالة قد تنطبق      إىل خماطر حدوث تعطّل أو اهنيار،     
  .هذه املواد على النشاط املعين، وفقاً ألحكامها

واملعيار الرابع هو أن يكون الضرر اجلسيم العابر          )١٦(
. لتلك األنشطة " العواقب املادية "للحدود قد حدث بسبب     

وقد وافقت اللجنة على أنه من أجل وضع هذا املوضـوع           
ر العابر للحـدود    بعاد الضر تضمن نطاق معقول، ينبغي اس    

الذي قد تسببه سياسات الدولة يف اجملـاالت النقديـة أو           
وتشعر اللجنـة أن    .  االقتصادية أو ما مياثلها    - االجتماعية  

أجنع طريقة للحد من نطاق تطبيق هذه املواد هو اشتراط أن 
تكون هذه األنشطة ذات عواقب مادية عابرة للحدود تؤدي 

  .بدورها إىل إحداث ضرر جسيم
وجيب أن تربط الصلة املادية بني النشاط وآثـاره           )١٧(

ويعين هذا وجود عالقة من نوع خـاص        . العابرة للحدود 
 أي أن العاقبة قد نشأت أو ميكن أن تنشأ من ذات            - جداً  

ويعـين هـذا أن     . طبيعة النشاط أو الوضع موضع البحث     
األنشطة املشمولة يف هذه املواد جيب أن تكون هلـا، هـي          

 مادية، وأن تكون العواقب ناشئة عن هـذه         سها، صفة فن
ـ وهكذا فإن ختزين األسلحة ال      . الصفة تيجـة  نؤدي إىل   ي

. ن األسلحة املخزونة سُتستخدم يف أغراض عدائية      أمؤداها  
لكن هذا التخزين ميكن وصفه بأنه نشاط ينطوي، بسبب         و

اخلواص التفجريية أو االحتراقية للمواد املخزونة، على خطر 
  . كارثةن بإحداثمكا

   املصطلحات املستخدمة - ٢ملادة ا

  :ألغراض هذه املواد  

خماطر التـسبب يف ضـرر      "يشمل مصطلح     )أ(  
املخاطر اليت يكون هناك احتمال كبري ألن       " جسيم عابر للحدود  

تتسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود واحتمال ضعيف ألن تتسبب 
  يف ضرر فادح عابر للحدود؛

شخاص أللملتسبب فيه    ا لضررا" الضرر"يعين    )ب(  
  أو املمتلكات أو البيئة؛

الضرر املتسبب  " الضرر العابر للحدود  "يعين    )ج(  
فيه يف إقليم دولة غري دولة املصدر أو يف أماكن أخرى خاضـعة             
لوالية هذه الدولة أو لسيطرهتا، سواء أكانت للدولتني املعنيـتني          

  حدود مشتركة أم ال؛
 الـيت جيـري يف      الدولة "دولة املصدر "تعين    )د(  

إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا التخطيط لألنشطة املشار إليها          
   أو تنفيذ هذه األنشطة؛١يف املادة 

الدولة أو  " الدولة اليت حيتمل أن تتأثر    "تعين    ) ه(  
 اليت حيتمل أن يقع يف إقليمها ضرر جسيم عابر للحدود أو            الدول

 أي مكان آخر حيتمـل أن       رة على طاليت تكون هلا الوالية أو السي     
  يقع فيه ضرر كهذا؛

 والدولة اليت املصدردولة " الدول املعنية"تعين   )و(  
  .حيتمل أن تتأثر

  لتعليقا

خماطر التسبب يف "مفهوم  )أ(لفقرة الفرعية اف تعرِّ  )١(
بأنه يشمل احتمـاالً ضـعيفاً      " ضرر جسيم عابر للحدود   

 كـبرياً   تمـاالً حللتسبب يف خطر فادح عابر للحدود أو ا       
وتشعر اللجنة أنـه    . للتسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود     

علـى  " الضرر"ومفهوم  " املخاطر"بدالً من تعريف مفهوم     
خماطر التسبب يف ضـرر     "حدة، من األنسب تعريف عبارة      

" الضرر"و" املخاطر"نظراً للعالقة بني " جسيم عابر للحدود
  ".جسيم"والعالقة بينهما وبني الصفة 

خماطر التسبب  "اض هذه املواد، تشري عبارة      روألغ  )٢(
إىل األثر املشترك الحتمـال     " يف ضرر جسيم عابر للحدود    
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وبالتايل، فإن األثر   . وقوع حادث ولضخامة آثاره الضارة    
ويف . هو الذي حيدد العتبة   " الضرر"و" املخاطر"      املشترك ل 

هذا الصدد، استرشدت اللجنة مبدونة قواعد السلوك املتعلقة 
اليت  )٨٧١(لتلوث العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود     با

. ١٩٩٠اعتمدهتا اللجنة االقتـصادية ألوروبـا يف عـام          
 من هذه املدونة،    ١من املادة   ) و(فبموجب الفقرة الفرعية    

 األثر املشترك الحتمال وقوع حادث غري       `املخاطر`تعين  "
 ىوالتعريف القائم عل  ". مرغوب فيه ولضخامة هذا احلادث    

أن وأنسب هلذه املواد    " الضرر"و" املخاطر  "  األثر املشترك ل  
. ألثر املشترك ينبغي أن يصل إىل مستوى يعترب جسيماً   ا هذا

ومن مث، فإن التزامات املنع املفروضة على الدول ليـست          
  معقولة فحسب، بل حمدودة على حنو كاف أيـضاً حبيـث    

ـ ال ُتفرض التزامات كهذه فيما يتصل بأي نشاط تقر          .اًيب
  .والغرض املتوخى هو حتقيق التوازن بني مصاحل الدول املعنية

والتعريف الوارد يف الفقرة السابقة يسمح مبجموعة   )٣(
، وكلـها   "الـضرر "و" املخاطر"واسعة من العالقات بني     

ويشري التعريف إىل خطـرين     ". جسيم"ستصل إىل مستوى    
حيث   هو األول. يترتبان على األنشطة املشمولة هبذه املواد     

وهذا هو ما   . يكون هناك احتمال ضعيف إليقاع ضرر فادح      
وأما الثاين فهو الذي يكون     . مييز عادة األنشطة الفائقة اخلطر    

ويشمل هذا األنـشطة    . فيه احتمال قوي إليقاع ضرر جسيم     
اليت تنطوي على احتمال كبري إليقاع ضرر قد ال يكون فادحاً       

نشطة اليت يكون فيهـا     ولكنه يستثين األ  . ولكنه يظل جسيماً  
احتمال إحداث ضرر جسيم عابر للحدود احتمـاالً ضـعيفاً    

إبراز نية أن التعريف ينص     " يشمل"واملقصود من كلمة    . جداً
  .على نطاق تقع ضمنه األنشطة املشمولة هبذه املواد

من الغموض وال بد من     " جسيم"وال خيلو مصطلح      )٤(
تبارات عوي على اهو ينطو. ل حالة على حدة كالبت فيه يف    

وجيب أن يكون مفهوماً أن كلمة      . وقائعية أكثر منها قانونية   
  ولكـن " ميكن الكشف عنـه   "تعين شيئاً أكثر من     " جسيم"

وجيب أن  . "كبري"أو  " خطري"ال يلزم أن يكون على مستوى       
يؤدي الضرر إىل أثر مؤذ حقيقي يف جماالت مثـل الـصحة            

أو الزراعة يف    أو البيئة، البشرية، أو الصناعة، أو املمتلكات،      
دول أخرى، وجيب أن يكون من املمكن قياس هذه اآلثـار           

  .املؤذية باملقاييس الوقائعية واملوضوعية

إن الوحدة اإليكولوجية للكرة األرضية ال تتطابق         )٥(
والدول، عندما تـضطلع بأنـشطة      . مع احلدود السياسية  

                                                        
انظر . E.90.II.E.28ملبيع نشورات األمم املتحدة، رقم ام )٨٧١(
 G. Handl, Grenzüberschreitendes nukleares Risiko undأيــضاً

völkerrechtlicher Schutzanspruch (Berlin, Duncker und Humblot, 

1992), pp. 15–20.  

ها على  مشروعة داخل أقاليمها هي، يكون هلا تأثريات بعض       
امـت مل   دوهذه التأثريات املتبادلة تعترب مقبولة ما       . بعض

  ".جسيم"تصل إىل مستوى 
وتتجلى فكرة العتبة يف القرار الصادر يف قـضية           )٦(
 ،)٨٧٢("العواقب اخلطرية " الذي استخدم عبارة     ،صهر تريل م

 رية النـو  حبوكذلك يف القرار التحكيمي الصادر يف قضية        
كما أن عدداً   . )٨٧٣("لضرر اخلطري ا"الذي استند إىل مفهوم     

أو " خطـري "أو  " جسيم"من االتفاقيات استخدمت تعبري     
يف " جسيم"واستخدمت كلمة   . )٨٧٤(لتحديد العتبة " كبري"

  .)٨٧٥(غري ذلك من الصكوك القانونية والتشريعات احمللية

                                                        
  . أعاله٢٥٣شية انظر احلا )٨٧٢(
)٨٧٣( Lake Lanoux case, UNRIAA, vol. XII (Sales No. 

63.V.3), p. 281.  
 من اتفاقية   ٤ من املادة    ٢ على سبيل املثال، الفقرة      نظر،ا ) ٨٧٤(

 من املادة   ٢ و ١والفقرتني   تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا؛     
) ب(حدودي؛ والفقرة الفرعيـة       من اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب        ٢

 العرضي للميـاه    من املادة األوىل من مدونة قواعد السلوك املتعلقة بالتلويث        
 من اتفاقيـة    ٧؛ واملادة   ) أعاله ٨٧١انظر احلاشية   (الداخلية العابرة للحدود    

  .قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية
 من مشروع اتفاقيـة     ٥املادة   نظر، على سبيل املثال،   ا )٨٧٥(

لذي أعدتـه   االستخدامات الصناعية والزراعية لألهنار والبحريات الدولية ا      
 OAS, Ríos y lagos)١٩٦٥اللجنة القانونية للبلدان األمريكيـة يف عـام   

internacionales (utilización para fines agrícolas e industriales), 4th ed. 

rev. (OEA/Ser.1/VI, CIJ-75 Rev.2) (Washington, D. C., 1971), p. 132؛ 
لقة باستخدامات مياه األهنار الدولية واملادة العاشرة من قواعد هلسنكي املتع 

(International Law Association, Report of the Fifty-second Conference, 

Helsinki, 1966, (London, 1967), p. 496ـ ٢ و١ والفقرتني ؛  ق مـن مرف
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٥املؤرخ  ) ٢٧-د(٢٩٩٥قرار اجلمعية العامة    

 من التوصـية    ٦ول يف ميدان البيئة؛ والفقرة       بشأن التعاون بني الد    ١٩٧٢
C(74)224   والصادرة عن جملـس     ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤املؤرخة 

منظمة التعاون والتنمية فـي امليـدان االقتصـادي بـشـأن املبـادئ          
 OECD, OECD and the Environment)قة بالتلوث العابر للحـدود لاملتع

(Paris, 1986), p. 142, reprinted in ILM, vol. 14, No. 1 (January 1975), 

p. 246)ومذكرة النوايا اخلاصة بتلوث اهلواء العابر للحدود بني حكومـة  ؛ 
 United ١٩٨٠أغسطس / آب٥الواليات املتحدة وحكومة كندا املؤرخة 

Nations, Treaty Series,) (vol. 1274, No. 21009, p. 235مـن  ٧ واملادة ؛ 
 بني الواليات املتحدة األمريكية والواليـات املكـسيكية         االتفاق املعقود 

 ١٤دة بشأن التعاون يف محاية وحتسني البيئة يف منطقة احلدود واملؤرخ        حاملت
 reprinted in ILM, vol. 22, No. 5 (September) ١٩٨٣أغـسطس  /آب

1983), p. 1025) . جسيم"كما أن الواليات املتحدة قد استخدمت كلمة "
 Restatement of theانظر .  الداخلي الذي يتناول القضايا البيئيةيف قانوهنا

Law Third, Restatement of the Law, The Foreign Relations Law of the 

United States, (St. Paul, Minn., American Law Institute Publishers, 

1987), vol. 2, pp. 111–112.  
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تتحدد مبعايري وقائعية   " جسيم"وإذا كانت كلمة      )٧(
ة يتوقف  م حتديد للقي  وموضوعية، فإهنا تنطوي كذلك على    

على ظروف كل حالة وعلى الفترة اليت جيري فيهـا هـذا       
فمثالً، رمبا يعترب نوع معني من أنواع احلرمان غري . التحديد

يف وقت معني ألن املعرفة العلميـة أو التقـدير          " جسيم"
البشري يف ذلك الوقت بذاته ملورد بذاته مل يكونا قد وصال 

ولكـن يف   .  هلذا املورد بالذات   إىل درجة ُتسند قيمة كبرية    
  ".جسيماً"وقت الحق رمبا تتغري النظرة ويعترب نفس الضرر 

واضحة، أي أن مـصطلح      )ب(الفقرة الفرعية   و  )٨(
يف هذه املواد يشمل الضرر الذي يلحق باألشخاص " الضرر"

  .أو املمتلكات أو البيئة
" الضرر العابر للحـدود    ")ج(لفقرة الفرعية   اوتعرِّف    )٩(
 يقع يف إقليم دولة غري دولـة املـصدر أو يف            يأنه الضرر الذ  ب

أماكن أخرى ختضع لوالية أو سيطرة تلك الدولة، سواء أكانت          
ويشمل هذا التعريف،   . للدولتني املعنيتني حدود مشتركة أم ال     

باإلضافة إىل التصور التقليدي لنشاط داخل دولة ُيحدث أثـراً          
 هبا حتت والية دولـة أو       ضاراً يف دولة أخرى، أنشطة ُيضطلع     

حتت سيطرهتا، كأن يكون ذلك يف أعايل البحار مثالً، وتكون          
هلا آثار يف إقليم دولة أخرى أو يف أماكن حتـت واليتـها أو              

ويشمل ذلك على سبيل املثال التأثريات الضارة الـيت         . سيطرهتا
تلحق بالسفن أو املنصات اململوكة لدول أخرى يف أعايل البحار     

كما أنه يشمل األنشطة اليت تدور يف إقليم دولة وُتحدث . أيضاً 
نتائج ضارة يف سفن أو منصات مملوكة لدولة أخرى يف أعـايل          

وال تستطيع اللجنة توقع مجيع األشـكال املقبلـة         . البحار مثالً 
ولكنها تـبني بوضـوح أن      ". الضرر العابر للحدود    "  احملتملة ل 

ضطلع حتت واليتها أو    القصد هو رسم خط ومتييز الدولة اليت ي       
سيطرهتا بنشاط تشمله هذه املواد متييزاً واضحاً من الدولة الـيت           

  .عانت من األثر الضار
" دولة املصدر" أُدرج مصطلح   ،)د(لفقرة الفرعية   اويف    )١٠(

لإلشارة إىل الدولة اليت جيري يف إقليمها، أو حتت واليتهـا أو           
  .)٨٧٦(١ يف املادة سيطرهتا، االضطالع باألنشطة املشار إليها

الدولة " يعرَّف مصطلح    ،)ه( لفقرة الفرعية اويف    )١١(
بأنه يعين الدولة اليت توجد خماطر بأن       " اليت حيتمل أن تتأثر   

يقع الضرر اجلسيم العابر للحدود يف إقليمها أو يف أماكن          
وقد توجد أكثر من دولة     . أخرى حتت واليتها أو سيطرهتا    

  .نيتعلق بأي نشاط معيَّواحدة حيتمل أن تتأثر فيما 
الـدول  " يقصد مبصطلح    ،)و(لفقرة الفرعية   اويف    )١٢(

، على السواء، دولة املصدر والدولة اليت حيتمـل أن        "املعنية
  .تتأثر اليت تشري إليها معاً بعض املواد

                                                        
  .١عليق على املادة من الت) ١٢ (-) ٧(نظر الفقرات ا )٨٧٦(

   املنع - ٣ملادة ا
تتخذ دولة املصدر كل التدابري املناسبة ملنع وقـوع ضـرر             

  .ن خماطره إىل أدىن حدم على أي حال، للتقليل جسيم عابر للحدود أو،

  لتعليقا

استعمل مالك  " إىل املبدأ األساسي     ٣تستند املادة     )١(
 مـن إعـالن     ٢١، الذي يرد يف املبدأ      "دون مضارة الغري  

  : وفيما يلي نصه،)٨٧٧(استكهومل
لدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،     ل  

طبقاً لسياساهتا البيئيـة     تغالل مواردها الطبيعية  احلق السيادي يف اس   
اخلاصة، وتتحمل املسؤولية عن ضمان أال تتسبب األنشطة املضطلع         
هبا داخل نطاق واليتها أو حتت سيطرهتا ضرراً لبيئة الدول األخرى           

  .أو لبيئة املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية

الدول والواردة يف   بيد أن القيود املفروضة على حرية         )٢(
  . واملواد الالحقة٣ ُجعلت أكثر حتديداً يف املادة ٢١ أاملبد

، الركيزة األساسية ٤وتشكل هذه املادة، مع املادة   )٣(
وتـبني املادتـان    . اليت تستند إليها املواد املتعلقـة بـاملنع       

االلتزامات األكثر حتديداً امللقاة على عاتق الدول مبنع الضرر 
بالتقليـل مـن     ر للحدود أو، على أي حال،     اجلسيم العاب 

وهكذا تؤكد املادة علـى الواجـب       . خماطره إىل أدىن حد   
األساسي امللقى على عاتق دولة املصدر مبنع الضرر اجلسيم         

وال ينبغي هلذه الدولة أن تبـذل قـصارى      . العابر للحدود 
جهدها للتقليل من خماطر الضرر إىل أدىن حد إال يف احلالة           

ويقصد بعبـارة   . ون فيها منع الضرر ممكناً كلية     اليت ال يك  
التعبري عن األولوية اليت يتسم هبا واجـب        " على أي حال  "

يف هذا  " التقليل إىل أدىن حد   "وينبغي أن تفهم عبارة     . املنع
السياق على أهنا تعين السعي إىل حتقيق هدف التقليـل إىل           

  .أدىن حد من إمكانية الضرر
وهـي  . بع اإلعالن املبدئي  وتتسم هذه املادة بطا     )٤(
ص على أن تتخذ الدول مجيع التدابري املناسبة ملنع الضرر          نت

اجلسيم العابر للحدود أو، على أي حال، التقليل من خماطره 
إىل كـل   " كل التدابري املناسبة  "وتشري عبارة   . إىل أدىن حد  

األعمال واخلطوات احملددة يف املواد خبصوص منع الـضرر         
 ١٠ و ٩ تكمل املادتني    ٣واملادة  .  أدىن حد  والتقليل منه إىل  

وهي، باإلضافة إىل . وهذه املواد تشكل معاً جمموعة متناسقة
ذلك، تفرض على دولة املصدر التزاماً بسن وتنفيذ قوانني         

وتـشكل هـذه    . وطنية تدرج فيها املعايري الدولية املقبولة     
ري املعايري نقطة مرجعية ضرورية لتحديد ما إذا كانت التداب        

  .املعتمدة مناسبة
                                                        

إعـالن ريـو     وانظر أيضاً .  أعاله ٨٦١نظر احلاشية   ا )٨٧٧(
  ). أعاله٨٥٧احلاشية (
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 مبنع  ٣دأ عام، فإن االلتزام الوارد يف املادة        بوكم  )٥(
الضرر اجلسيم العابر للحدود أو بالتقليل من خماطره إىل أدىن 
حد ال ينطبق إال على األنشطة اليت تنطوي علـى خمـاطر            
التسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود، حسب تعريف هذه         

مل دولة املصدر عموماً،    وال تتح . ٢املصطلحات يف املادة    
يف سياق املنع، مسؤولية العواقب غري املتوقعة اليت قد تتعرض 
هلا الدول اليت حيتمل أن تتأثر باألنشطة اليت تدخل يف نطاق        

كـل  "ومن ناحية أخرى، فإن االلتزام باختـاذ        . هذه املواد 
ملنع الضرر أو للتقليل من خمـاطره إىل أدىن         " التدابري املناسبة 

ميكن أن يقتصر على األنشطة اليت يقدر بالفعل تقديراً    حد ال   
فااللتزام ميتد إىل . صحيحاً أهنا تنطوي على مثل هذه املخاطر   

اختاذ التدابري املناسبة لتحديد األنشطة اليت تنطوي على مثل         
  .هذه املخاطر، وهذا االلتزام يتسم بطابع االستمرار

نع الذي يهـم    ومن مث، فإن هذه املادة ُترسي مبدأ امل         )٦(
والطرائق . ١ باألنشطة اليت تشملها املادة      قكل دولة فيما يتعل   

اليت تستطيع هبا دولة املصدر أن تفي بااللتزامات املقررة املتعلقة 
باملنع تشتمل مثالً على اإلجراءات التشريعية أو اإلداريـة أو          
غريها من اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ القـوانني والقـرارات          

  .)٨٧٨(والسياسات اليت اعتمدهتا دولة املصدراإلدارية 
والتزام دولة املصدر باختاذ التدابري الوقائية أو التدابري          )٧(

الرامية إىل التقليل من خماطر الضرر إىل أدىن حد هو التزام ببذل 
تصرف دولة املصدر هو الذي سيحدد ما إذا        . العناية الواجبة 

على أن واجب . وادكانت قد امتثلت اللتزامها مبوجب هذه امل      
اجبة ال يقصد به ضمان منع الضرر اجلسيم كلياً وبذل العناية ال

ففي مثل هذه احلالة، ُيطلب . إذا مل يكن باإلمكان القيام بذلك
من دولة املصدر، كما ذكر أعاله، أن تبذل قصارى جهـدها       

وهبذا املعىن، فإنه ال يضمن     . للتقليل من املخاطر إىل أدىن حد     
  .)٨٧٩(ضررعدم وقوع ال

عناية الواجبة، بوصفه األساس    لأما االلتزام ببذل ا     )٨(
القياسي حلماية البيئة من الضرر، فيمكن استخالصه مـن        

وكذلك من قـرارات     )٨٨٠(عـدد من االتفاقيات الدولية   

                                                        
  . والتعليق عليها٥نظر املادة ا )٨٧٨(
مـن  ) ٤(الطالع على مالحظة مماثلة، انظر الفقـرة    ل )٨٧٩(

 من مشاريع املواد املتعلقة بقانون اسـتخدام اجملـاري       ٧التعليق على املادة    
اض غري املالحية، اليت اعتمدهتا اللجنـة يف القـراءة          املائية الدولية يف األغر   

وفيما . ٢٢٣-٢٢٢، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٤ولية  حة،  يالثان
 ,A. Epiney and M. Scheyliيتعلق باالفتقار إىل املعلومات العلمية، انظـر 

Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts (Baden-Baden, 

Nomos-Verlagsgesellschaft, 1998), pp. 126–140.  
 مـن  ١٩٤ من املادة ١، الفقرة لنظر، على سبيل املثا ا )٨٨٠(

 من  ٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛ واملادتني األوىل والثانية والفقرة          
املادة السابعة من اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقـاء النفايـات             

وقد جرت . )٨٨١(وتقارير بعض املؤمترات واملنظمات الدولية
أ يف عـام    مناقشة االلتزام ببذل العناية الواجبة يف نزاع نش       

ا فيما يتعلق بتلويـث شـركة       ر بني أملانيا وسويس   ١٩٨٦
وقد اعترفـت احلكومـة     . لنهر الراين  (Sandoz)ساندوز  

السويسرية مبسؤوليتها نتيجة لعدم بذل العناية الواجبة ملنع        
وقوع احلادث عن طريق وضع التنظيم املالئم لـصناعاهتا         

  .)٨٨٢(املنتجة للمستحضرات الصيدلية
ـ حبثت احملكمة تعريفني   "لباماأ" ويف قضية   )٩( تلفني خم

فقد َعرَّفـت الواليـات     . للعناية الواجبة قدمهما الطرفان   
  :املتحدة العناية الواجبة بأهنا

ناية تتناسب مع ضخامة املوضوع ومع مرتلـة وقـوة          ع  
السلطة اليت متارسها؛ عناية تؤدي، عن طريق التزام اليقظة واالنتباه          

 ةاألخرى الـيت يف وسـع اجلهـة احملايـد      واستخدام مجيع الوسائل    
استخدامها، خالل مجيع مراحل القضية، إىل منع انتـهاك حرمـة            
أراضيها؛ عناية تؤدي بنفس الطريقة إىل ردع أولئك الذين خيططون          
الرتكاب أعمال حربية يف أراضي اجلهة احملايدة ضد إرادهتـا عـن            

  .)٨٨٣(ارتكاب هذه األعمال

ناية عال"رَّفت العناية الواجبة بأهنا     ما اململكة املتحدة فقد عَ    أ
ويبدو . )٨٨٤("اليت تبذهلا احلكومات عادة يف شؤوهنا الداخلية

أن احملكمة اقتنعت بالتعريف األوسع نطاقاً ملعيار العنايـة         
الواجبة، الذي قدمته الواليات املتحـدة، وأعربـت عـن          

للعناية الواجبة الذي تقدمت به " املعيار الوطين"تشككها يف 
  .ملكة املتحدةامل

يبدو أيضاً أن وجهة النظر الربيطانية تؤدي إىل         "وذكرت احملكمة أنه  
تضييق نطاق الواجبات الدولية للحكومة، حبيث تقتصر على ممارسة         

                                                                                      
 ٥قية فيينا حلماية طبقة األوزون؛ والفقرة        من اتفا  ٢ومواد أخرى؛ واملادة    

 من اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا؛         ٧من املادة   
 من اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي؛          ٢ من املادة    ١والفقرة  
ـ        ٢ من املادة    ١والفقرة   ابرة  من اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية الع

  .للحدود والبحريات الدولية
قرار اجلمعيـة   (اق العاملي للطبيعة    ث من املي  ٢١نظر املبدأ   ا ) ٨٨١(

؛ واملبـدأ   )، املرفـق  ١٩٨٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ املؤرخ   ٣٧/٧العامة  
السادس من مشروع مبادئ السلوك إلرشاد الدول فيما يتعلق بتغريات املناخ،          

 .M. L)برنامـج األمم املتحدة للبيئة الذي أعدته منظمة األرصاد العامليـة و

Nash, Digest of United States Practice in International Law (Washington, 

D. C., United States Government Printing Office, 1978), p. 1205).  
 The New York Times, 11, 12 and 13 Novemberنظرا )٨٨٢(

1986, pp. A 1, A 8 and A 3 respectively .  ًوانظـر أيـضاA. C. Kiss, 

"'Tchernobâle' ou la pollution accidentelle du Rhin par les produits 

chimiques", Annuaire français de droit international, vol. 33 (1987), 

pp. 719–727.  
)٨٨٣ ( "Alabama" ) ٥٧٣-٥٧٢، ص ) أعاله٨٧انظر احلاشية.  
  .٦١٢، ص املرجع نفسه )٨٨٤(
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السلطات التقييدية اليت مينحها إياها القانون الوطين، وتتجاهل التزام         
  .)٨٨٥("اجلهة احملايدة بتعديل قوانينها عندما تكون غري كافية

مثل العنايـة الواجبـة يف      تويف إطار هذه املواد، ت      )١٠(
اجلهود املعقولة اليت تبذهلا إحدى الدول لكي تستعلم عـن          
العناصر الوقائعية والقانونية اليت ميكن التنبؤ بأهنـا تتـصل          
بإجراءات ُيزَمع اختاذها ولكي تتخذ التـدابري املالئمـة يف          

قع على عاتق الدول    وهكذا، ي . الوقت املناسب للتصدي هلا   
التزام بأن تتخذ من جانب واحد التدابري الالزمة ملنع ضرر          
جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من خماطره          
إىل أدىن حد، إذا ما كان هذا الضرر ينجم عـن أنـشطة             

وتشمل هذه التدابري، أوالً، وضع     . ١تندرج يف إطار املادة     
ر العابر للحدود أو التقليل     السياسات الرامية إىل منع الضر    

. من خماطره إىل أدىن حد، وثانياً، تنفيذ هذه الـسياسات         
ويعرب عن هذه السياسات يف التشريعات واألنظمة اإلدارية        

َنفَّذ بواسطة آليات تنفيذ متنوعة   .وُت
ومعيار العناية الواجبة الذي ينبغي أن ُيقاس بـه           )١١(

وجـه عـام مالئمـاً    سلوك الدولة هو املعيار الذي ُيعترب ب 
ر الضرر العابر للحدود يف احلالـة       طومتناسباً مع درجة خما   

وعلى سبيل املثال، تتطلب األنشطة اليت ميكـن أن         . املعنية
تعترب بالغة اخلطورة درجة أعلى بكثري من احلرص عند وضع 
السياسات، ودرجة أكرب بكثري من احلزم من جانب الدولة         

 مثـل حجـم العمليـة،       وتعترب مسائل . من أجل تنفيذها  
وموقعها، واألحوال املناخية اخلاصة، واملواد اليت تـستخدم     
يف النشاط، وما إذا كانت االستنتاجات املستخلصة مـن         
تطبيق هذه العوامل يف حالة معينة تعترب معقولة أم ال، من           
بني العوامل اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عنـد حتديـد            

وإن ما ميكن اعتبـاره     . حالةشرط العناية الواجبة يف كل      
معياراً معقوالً للعناية الواجبة قد يتغري مع الزمن؛ فما ميكن          
أن يعترب من اإلجراءات أو املعايري أو القواعـد املالئمـة            

. واملعقولة يف وقت ما قد ال يعترب كذلك فـي املـستقبل          
ولذلك، فإن العناية الواجبة لضمان السالمة تتطلب مـن         

  . التغريات التكنولوجية والتطورات العلميةالدولة أن تواكب
ومن الضروري أيضاً يف هذا الصدد اإلشـارة إىل           )١٢(

  : من إعالن ريو الذي ينص على ما يلي١١املبدأ 
وينبغي أن تعكس . سن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئةت  

املعايري البيئية واألهداف واألولويات اإلدارية السياق البيئي واإلمنائي        
 البلدان قد تكون غـري      ضالذي تنطبق عليه، واملعايري اليت تطبقها بع      

مالئمة وتترتب عليها تكاليف اقتصادية واجتماعية ال مـسوغ هلـا        
  .)٨٨٦(بالنسبـة لبلدان أخرى، ال سيما البلدان النامية

                                                        
  .٦١٣، ص فسهاملرجع ن )٨٨٥(
  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٨٨٦(

 من ٢٣ويتردد هذا املعىن بعبارات مشاهبة يف املبدأ   )١٣(
دأ ينص علـى أن هـذه       بيد أن هذا املب   . إعالن استكهومل 

أال ختل مبا يتفق عليه اجملتمع الدويل من  ينبغي"املعايري احمللية 
واملستوى االقتصادي للدولة هو أحد العوامل      . )٨٨٧("معايري

اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد ما إذا كانـت            
ولكن . الدولة قد وفت بالتزامها ببذل العناية الواجبة أم ال        

 ءقتصادي للدولة ال جيوز أن يتخذ ذريعة إلعفا       املستوى اال 
  .الدولة من التزامها املقرر مبقتضى هذه املواد

 على الدولة واجب اختـاذ كـل        ٣وتفرض املادة     )١٤(
التدابري الالزمة ملنع وقوع ضرر جسيم عابر للحـدود أو،          

وميكن أن  . على أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد        
أمور، على اختاذ ما يناسـب مـن        ينطوي ذلك، يف مجلة     

احلرص الشديد، لتجنب أو منع وقوع ضرر        تدابري من باب  
جسيم أو غري قابل لإلصالح، وذلك حىت يف حـال عـدم         

 ١٥ويرد هذا مبيناً جبالء يف املبـدأ       . وجود يقني علمي تام   
انظـر  (من إعالن ريو، وهو مرهون بقدرة الدول املعنيـة          

وقـد  ). ١٠ليق على املادة    من التع ) ٨(إىل  ) ٥(الفقرات  
يقتضي تنفيذ واجب املنع تنفيـذاً أجنـع رفـَع مـستوى            
التكنولوجيا املستخدمة يف النشاط، فضالً عـن ختـصيص         
قـدر مالئم مـن املوارد املالية والقـوى العاملـة، مـع           

  .التدريب الالزم إلدارة النشاط ورصده

نتظر من القائم بالنشاط أن يتحمل تكاليف املن  )١٥( ع وُي
وينتظر أيضاً مـن دولـة      . على قدر مسؤوليته عن العملية    

حمل النفقات الالزمـة إلقامة اآلليات اإلدارية تاملصدر أن ت
  .٥واملاليـة وآليات الرصد املشـار إليها يف املادة 

وتضطلع الدول حالياً مبخططات متواصلة التطور        )١٦(
وذات فائدة متبادلة يف ميـادين بنـاء القـدرات ونقـل            

وقد مت اإلقرار بأن هذه اجلهود      . تكنولوجيا واملوارد املالية  ال
ئدة مشتركة بالنسبـة جلميع الدول يف وضـع        اهي ذات ف  

  .معايري موحدة لتنظيم واجب املنع وتنفيذه

ودرجة احلرص املطلوب يف إطار االلتزام ببـذل          )١٧(
توقع من حكومة جيـدة أن            العناية الواجبة هي تلك اليت ُي

نبغي أن يكون لديها نظام قانوين وموارد كافية وي. تتوخاها
بيد . ملراقبة األنشطة ورصدها   إلنشاء جهاز إداري مناسب   

أن من املفهوم أن درجة احلرص اليت يتوقع أن تتوخاها دولة 
ذات اقتصاد متطور بشكل جيد وموارد بـشرية وماديـة          
وذات ُنظم وهياكل حكم على درجة عالية مـن التطـور           

   احلرص اليت يتوقع أن تتوخاهـا دولـة        ختتلف عن درجة  

                                                        
  .أعاله ٨٦١نظر احلاشية ا )٨٨٧(
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 يف هذه احلالـة     ولكن حىت . )٨٨٨(ال تتمتع بنفس املستوى   
توقع توخي احليطة واستخدام اهلياكـل األساسية  األخرية، ُي
ورصد األنشطة اخلطرة يف أراضي الدولة، وهي أمور تعترب         

  .)٨٨٩(من اخلواص الطبيعية ألية حكومة
ة مع درجة اخلطر    ودرجة احلرص املطلوبة متناسب     )١٨(

 بوينبغي أن يكون باإلمكان توقع درجة الضرر وجي       . املعين
أن تعلم الدولة، أو تكون قد علمت، بأن النشاط املعـني           

وكلما كانت  . ينطوي على خماطر التسبب يف ضرر جسيم      
درجة الضرر غري املقبول عالية كان واجب احلرص املطلوب 

  .ملنع هذا الضرر أكرب

  ون التعا - ٤ملادة ا

تتعاون الدول املعنية حبسن نية وتسعى، عند االقتضاء،          
دة من واحدة أو أكثر من املنظمات الدولية        عللحصول على مسا  

املختصة يف منع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، أو، علـى أي            
  .حال، يف التقليل من خماطره إىل أدىن حد

  لتعليقا

وتنفيذ يعترب مبدأ التعاون بني الدول أساسياً لوضع          )١(
سياسات فعالة ملنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على 

ويشمل اشتراط  . قليل من خماطره إىل أدىن حد     تأي حال، لل  
ويقر كل  . التعاون بني الدول مجيع مراحل التخطيط والتنفيذ      

 من إعالن ريو    ٧ من إعالن استكهومل واملبدأ      ٢٤من املبدأ   
. عال حلماية البيئة  بأن التعاون عنصر أساسي يف أي ختطيط ف       

وقد ُنّص على أشكال للتعاون أكثر حتديداً يف املواد الالحقة، 
وهي تتصور مشاركة الدولة اليت ُيحتمـل أن تتـأثر يف أي            
إجراءات وقائية، وهو أمر ال بد منه لتعزيز فعالية مثل هـذه     

فتلك الدولة أقدر من غريها على معرفة خصائص . اإلجراءات
د ضرراً بالنسبة إليها، أو أي من منـاطق         النشاط املعين األش  

إقليمها الواقعة قرب احلدود ميكن أن تتضرر أكثر من غريها          
باآلثار العابرة للحدود النامجة عن النشاط املعين مثل املناطق         

  .ذات النظام اإليكولوجي الضعيف جداً

                                                        
ــرا )٨٨٨(  A.C. Kiss and S. Doumbé-Billé, "Laنظ

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

(Rio de Janeiro, 3–14 June 1992)", Annuaire français de droit 

international, vol. 38 (1992), pp. 823–843; M. Kamto, "Les nouveaux 

principes du droit international de l’environnement", Revue juridique de 

l’environnement, vol. 1 (1993), pp. 11–21; and R. Lefeber, 

Transboundary Environmental Interference and the Origin of State 

Liability (The Hague, Kluwer, 1996), p. 65.  
 British Claims inقضية  نظر مالحظة ماكس هوبر يفا )٨٨٩(

the Spanish Zone of Morocco ) ٦٤٤، ص ) أعاله٤٤احلاشية.  

سن حبوتشترط املادة على الدول املعنية أن تتعاون          )٢(
 من ميثاق األمم املتحـدة  ٢ من املادة  ٢وتنص الفقرة   . نية

وفاء حبـسن نيـة     لعلى وجوب أن يقوم مجيع األعضاء با      
. بااللتزامات اليت أخذوها على عاتقهم مبقتضى هذا امليثاق       

، يف ديباجة كل    ١٩٧٨ و ١٩٦٩وتعلن اتفاقيتا فيينا لعامي     
كما أن  . منهما، أن مبدأ ُحسن النية مبدأ معترف به عاملياً        

 من اتفاقية فيينا لعـام      ٣١ من املادة    ١ والفقرة   ٢٦املادة  
 تعترفان باملكانة األساسية هلذا املبـدأ يف قـانون          ١٩٦٩

ويتناول قرار حمكمة العدل الدولية يف قـضية        . املعاهدات
ففـي تلك . نطاق تطبيق مبدأ ُحسن النية لتجارب النوويةا

كم ئ األساسية اليت حتدأحد املبا"القضية، أعلنت احملكمة أن 
نشـوء وأداء االلتزامات القانونية، أياً كان مصدرها، هو        

وهذا الرأي الذي أخذت به احملكمة . )٨٩٠("مبدأ ُحسن النية
ينطوي على أن مبدأ ُحسن النية ينطبق أيضاًً على األعمال          

والواقع أن مبدأ ُحسن النية     . )٨٩١(الصادرة من طرف واحد   
  .)٨٩٢("ية بأكملهلهيكل العالقات الدو"يغطي 

 للفصل ١٩٨٥ورأت هيئة التحكيم املنشأة يف عام   )٣(
أن مبدأ ُحسن النيـة      بروتاينالبني كندا وفرنسا يف قضية      

يعترب من العناصر اليت توفر ضماناً كافياً ضد املخاطر املتمثلة 
  .)٨٩٣(يف قيام أي طرف بالتعسف يف استخدام حقوقه

 دولـة املـصدر     إىل" الدول املعنية "وتشري عبارة     )٤(
ورغم أن الـدول    . لدولة أو الدول اليت حيتمل أن تتأثر      وا

األخرى اليت تكون يف وضع يسمح هلا باملشاركة يف حتقيق          
أهداف هذه املواد ُتشجَّع على التعاون، فإهنا ليست ملزمة         

  .قانوناً بأن تفعل ذلك
عنـد  "وتنص هذه املادة على أن تسعى الـدول،          )٥(

 منظمة دولية أو أكثر على املساعدة من ، للحصول"االقتضاء
فعلـى  . لالضطالع بالتزاماهتا الوقائية املبينة يف هذه املواد      

واملقصود من  . الدول أال تفعل ذلك إال إذا اعتربته ضرورياً       
هو أن يؤخذ يف االعتبـار      " عند االقتضاء "استخدام عبارة   

أوالً، قد ال يكون احلـصول علـى        : عدد من االحتماالت  
فعلى . الدولية ضرورياً يف كل حالة    املساعدة من املنظمات    

سبيل املثال، قد تكون دولة املصدر أو الدولة اليت حيتمل أن 
                                                        

  . أعاله١٩٦نظر احلاشية ا )٨٩٠(
)٨٩١( M. Virally, "Review essay: good faith in public 

international law" AJIL, vol. 77, No. 1 (1983), p. 130.  
 R. Rosenstock, "The declaration of principles ofنظرا )٨٩٢(

international law concerning friendly relations: a survey", AJIL, vol. 65 

(1971), p. 734وانظر بـشكل أعـم   ؛ R. Kolb, La bonne foi en droit 

international public: contribution à l’étude des principes généraux de 

droit (Paris, Presses Universitaires de France, 2000).  
)٨٩٣( ILR, vol. 82 (1990), p. 614.  
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تتأثر مها ذاهتما متقدمتني من الناحية التكنولوجية وقد تكون 
املنظمة "وثانياً، ُيقصد بعبارة . لديهما القدرة التقنية الالزمة

ون يف وضع اإلشارة إىل املنظمات املختصة واليت تك" الدولية
وثالثاً، حىت لو ُوجدت . يسمح هلا باملساعدة يف هذه املسائل

منظمات دولية خمتصة، فإهنا ال تستطيع تقـدمي املـساعدة          
  وعلى أي حال، فـإن املـادة      . الالزمة إال طبقاً لدساتريها   

ال هتدف إىل إنشاء أي التزام على عاتق املنظمات الدوليـة     
رف النظر عن الشروط    باالستجابـة لطلبات املساعدة بص   
  .الدستورية اخلاصة هبذه املنظمات

وجيوز لدولة معنية واحدة أو أكثر طلب املساعدة          )٦(
ويعين مبدأ التعاون أن من األفضل أن . من املنظمات الدولية

غري أن كون مجيع الدول     . تقدم الطلب مجيع الدول املعنية    
   أمر ة الضرورية هو  داملعنية ال تسعى للحصول على املساع     

ال ينفي التزام الدول، فرادى، بالسعي للحـصول علـى          
وبطبيعـة احلال، فـإن اسـتجابة املنظمـة        . املساعـدة

الدوليـة ونوع اشتراكها يف احلاالت اليت تكون مقدِّمـة        
الطلب هـي دولة واحدة، سيتوقفـان، مثــالً، علـى         
طبيعة الطلب، ونوع املساعدة املطلوبة، واملوقع الذي ستقدم 

  . املنظمة الدولية هذه املساعدةفيه

   التنفيذ- ٥ملادة ا

تتخذ الدول املعنية اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو          
غريهـا مـن اإلجراءات الالزمة، مبا يف ذلك إنشاء آليات رصد          

  .مناسبـة، لتنفيذ أحكام هذه املواد

  لتعليقا

 هتنص هذه املادة على ما قد يعتقد أنه واضح، أي أن            )١(
تعني على الدول، مبوجب هذه املواد، أن تتخذ تدابري التنفيذ          ي

الالزمة، سواء كانت ذات طابع تـشريعي أو إداري أو ذات           
والتنفيذ وهو ما يتجاوز التطبيق الرمسي ينطـوي        . طابع آخر 

. على اختاذ إجراءات حمددة لضمان فعالية أحكام هذه املـواد         
د علـى الطـابع     هنا من أجل التشدي   ) ٥(وقد أُدرجت املادة    

املستمر لاللتزامات الذي يقتضي اختاذ إجراءات من حني آلخر    
ملنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة تنطبق عليها املواد         

  .)٨٩٤(أو، على أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد

                                                        
 من اتفاقية تقييم    ٢ من املادة    ٢ذه املادة مماثلة للفقرة     ه )٨٩٤(

يتخذ كل طرف   : "األثر البيئي يف إطار عرب حدودي اليت تنص على ما يلي          
تدابري الالزمة لتنفيذ أحكام هذه     التدابري القانونية أو اإلدارية أو غريها من ال       

لك بشأن األنشطة املقترحة املدرجـة يف التـذييل األول          ذاالتفاقية، مبا يف    
واليت حيتمل أن تسبب أثراً سلبياً جسيماً عابراً للحدود، ووضـع إجـراء             
لتقييم اآلثار البيئية يتيح املشاركة العامة وإعداد وثائق تقييم اآلثار البيئيـة            

  ".التذييل الثايناملوصوفة يف 

وتشمل التدابري املشار إليها يف هذه املادة، علـى           )٢(
خاص املعنيني لإلدالء بآرائهم    شألسبيل املثال، منح فرصة ل    

والقصد من استخدام تعـبري     . ووضع إجراءات شبه قضائية   
تغطية السبل والوسائل املتنوعة اليت     " غريها من اإلجراءات  "

 ٥وتنص املـادة    . ميكن للدول تنفيذ هذه املواد بواسطتها     
صراحة على بعض التدابري جملرد إعطاء توجيه للدول؛ وُتبقى 

ويـشار إىل   . ار التدابري الالزمة واملناسبة   للدول حرية اختي  
بغية إبراز تدابري التفتيش اليت تتخذها " آليات رصد مناسبة"

  .الدول بصورة عامة فيما يتعلق باألنشطة اخلطرة
والقول بأنه جيب على الدول أن تتخذ التـدابري           )٣(

الالزمة ال يعين أنه جيب على هذه الدول نفسها أن تشارك           
 .١تنفيذية املتصلة باألنشطة اليت تنطبق عليها املادة        ال يف القضايا 

وحيثما تنفذ هذه األنشطة من قبل أفراد أو شركات، يقتصر 
التزام الدولة على إنشاء اإلطار التنظيمي املالئم وتطبيقـه         
وفقاً هلذه املواد وبالتايل، فإن تطبيق ذلك اإلطار التنظيمي         

ل اإلدارة العادية أو، يف احلالة املعينة سيكون مسألة من مسائ
يف حالة املنازعات، مسألة تقررهـا احملـاكم أو اهليئـات           
القضائية ذات الصلة مستعينة مببدأ عدم التمييز الـوارد يف          

  .١٥املادة 
 أن ُتتخـذ    ٥وميكن لإلجراءات املشار إليها يف املادة         )٤(

وبذا قد تنشئ الدول آليـة      . بصورة مسبقة على النحو املناسب    
  .مة قبل إقرار النشاط قيد البحث أو البدء بتنفيذهئالرصد م

   اإلذن- ٦ملادة ا

تشترط دولة املصدر احلصول علـى إذهنـا          - ١  
  :املسبق بشأن ما يلي

أي نشاط يدخل يف نطاق هذه املواد وُيضطلع   )أ(  
  به يف إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا؛

أي تغيري كبري يف أي نشاط مـشار إليـه يف             )ب(  
  ؛)أ(رة قفال

أي خطة لتغيري أي نشاط على حنو حيولـه إىل       )ج(  
  .نشاط يقع ضمن نطاق هذه املواد

يكون اشتراط اإلذن الذي تضعه دولـة مـا           - ٢
واجب التطبيق فيما يتصل جبميع األنشطة املوجـودة مـن قبـل            

وتستعرض األذون اليت أصدرهتا    . الداخلة ضمن نطاق هذه املواد    
باألنشطة املوجودة مـن قبـل جلعلـها       ل  صالدولة بالفعل فيما يت   
  .متمشية مع هذه املواد

يف حال عدم االمتثال لشروط اإلذن، تتخـذ          - ٣  
دولة املصدر ما تستنسبه من إجراءات، مبا يف ذلك إهناء اإلذن إذا            

  .اقتضى األمر ذلك
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  لتعليقا

تنص هذه املادة على مبدأ أساسي هـو وجـوب            )١(
الضطالع يف إقليمها أو  لةاحلصول على إذن مسبق من الدول

حتت واليتها أو سيطرهتا بأنشطة تنطوي على خماطر إيقاع         
قيـام  " إذن"ويعين مـصطلح    . ضرر جسيم عابر للحدود   

السلطات احلكومية مبنح ترخيص بالقيام بنشاط يدخل ضمن 
  .وللدول حرية اختيار شكل هذا اإلذن. نطاق هذه املواد

 عليـه يف    وصصواشتراط احلصول على إذن، املن      )٢(
لزم الدولة بأن تتأكـد ممـا إذا    ٦من املادة    )أ(١لفقرة  ا ، ُي

كانت أنشطة منطوية على خماطر حمتملة إليقاع ضرر جسيم 
عابر للحدود جتري يف إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا،          

ويتطلب . وعلى أن تتخذ الدولة التدابري املبيَّنة يف هذه املواد
 بدور مسؤول وفعال يف تنظيم      لعطأيضاً من الدولة أن تض    

وقد رأت هيئة التحكيم الـيت نظـرت يف    . مثل هذه األنشطة  
التحقق مـن أن    ... واجب  "أن على كندا     صهر تريل مقضية  

هذا السلوك ينبغي أن يكون متفقاً مع التزام الدومينيون مبوجب 
وذكرت هيئة ". القانون الدويل، حسبما هو حمدد يف هذا النص

يتعني على مصهر تريل أن ميتنع عن       "اص أنه    خ هالتحكيم بوج 
. )٨٩٥("إيقاع أي ضرر ناجم عن األدخنة يف والية واشـنطن         

  . مع هذا االشتراط٦من املادة ) أ(١وتتفق الفقرة 
أن  ناة كورفو قورأت حمكمة العدل الدولية يف قضية         )٣(

بأال تسمح، عن علم، باستخدام إقليمهـا       "على الدولة التزاماً    
  .)٨٩٦("ال تتعارض مع حقوق الدول األخرىفعأللقيام ب

يف إقليمها أو حتت واليتـها أو       "وأُخذت عبارة     )٤(
أي نشاط يدخل يف نطاق "أما عبارة . ٢من املادة " سيطرهتا

 ١ ، فهي ُتدخل مجيع االشتراطات احملددة يف املادة"هذه املواد
  .لكي يقع نشاط ما ضمن نطاق هذه املواد

إذن مسبق ينطبق أيـضاً،     ى  لواشتراط احلصول ع    )٥(
، علـى إدخـال تغـيري       ٦من املادة    )ب(١لفقرة  امبوجب  

 ١جوهري على نشاط يندرج بالفعل يف نطاق تطبيق املادة          
حني حيتمل أن يزيد هذا التغيري من املخاطر أو يغـري مـن             

ومن األمثلة على التغيريات اجلوهرية بناء      . طبيعتها أو نطاقها  
تخدام تكنولوجيا جديدة علـى     اسوقدرات إنتاجية إضافية،    

نطاق واسع يف نشاط قائم، وتغيري اجتاه الطـرق الـسيارة           
وميكن أيضاً اعتبـار تغـيري      . والسريعة أو مدارج املطارات   

واهليكل املادي ) من حيث احلجم والنوع(االستثمار واإلنتاج 
أو االنبعاثات، وتغيري األنشطة القائمة وجعلها يف مستويات        

                                                        
)٨٩٥( Trail Smelter )ــر ا ــية انظ ــالهأ ٢٥٣حلاش   ، )ع

  .١٩٦٦-١٩٦٥ص 
)٨٩٦( Corfu Channel)    ٢٢    ، ص  )      أعاله  ٣٥            انظر احلاشية  .  

. )٨٩٧( املسموح هبا، جزءاً من تغيري جوهري      أعلى من العتبة  
 حالة يقترح فيهـا   ٦من املادة    )ج(١لفقرة  اوباملثل، تتصور   

إدخال تغيري على نشاط يعترب غري ضار لوال هـذا التغـيري            
ويؤدي فيها هذا التغيري إىل حتويل النشاط إىل نشاط ينطوي          

ويتطلب تنفيذ  . على خماطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود      
  .هذا التغيري أيضاً احلصول على إذن من الدولةل ثم
 على أن يكون شرط     ٦من املادة    ٢لفقرة  اوتشدد    )٦(

احلصول على اإلذن منطبقاً على مجيع األنشطة املوجودة من 
قبل الداخلة يف نطاق هذه املواد وذلك مبجرد أن تعتمـد           

وقد ال يكون من املعقول أن يطلب من        . الدولة هذه املواد  
دى قبوهلا االلتزامات اليت تنص عليها هذه املواد أن          ل لالدو

. تطبق هذه االلتزامات فوراً فيما يتصل باألنشطة القائمـة        
وقد تلزم يف هذه احلالة فترة من الوقت مناسبة ليمتثل القائم 

ويترك لدولة املصدر أمر البت فيما . بالنشاط لشروط اإلذن 
ريثما يقـوم   إذا كان ينبغي أن يتوقف النشاط أو يتواصل         

متعهد النشاط بإجراءات طلـب احلـصول علـى اإلذن          
ويف حالة رفض دولة املصدر منح اإلذن، يفترض        . املطلوب

  .أن توقف الدولة املصدر النشاط
، بـصورة   ٢وحيدث التعديل املتوخى يف الفقـرة         )٧(

عامة، حيثما يتم وضع شروط تشريعية وإداريـة جديـدة          
 أو التزامات دولية جديدة     عايريمبسبب معايري السالمة أو     
  .قبلتها الدولة ويتعني إعماهلا

 إىل عواقـب عـدم      ٦من املادة    ٣لفقرة  اوتشري    )٨(
وقد أعطيـت دولـة     . امتثال القائم بالنشاط لشرط اإلذن    

املصدر اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن مراقبـة هـذه          
ط ااألنشطة املرونة الالزمة لكفالة امتثـال القـائم بالنـش     

وتنهي الدولة، حسب االقتـضاء، اإلذن      . روط املعنية للش
  .وحتظر حيثما اقتضى األمر القيام بذلك النشاط

   تقييم املخاطر - ٧ملادة ا
يكون أي قرار ُيتخذ فيما يتصل باإلذن بنشاط يـدخل            

ضمن نطاق هذه املواد قائماً، بوجه خاص، على تقيـيم للـضرر            
النشاط، مبا يف ذلك أي لك ذالعابر للحدود الذي حيتمل أن يسببه 

  .تقييم لألثر البيئي

  لتعليقا

 على أنه ينبغي لدولة املصدر،      ٧تنـص الـمادة     )١(
، ١قبل أن متنح إذناً باالضطالع باألنشطة املشار إليها يف املادة           

                                                        
 ECE, Current Policies, Strategies and Aspectsنظرا )٨٩٧(

of Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 

(United Nations publication, Sales No. E.96.II.E.11), p.48.  
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أن تتحقق من إجراء تقييم ملخاطر وقوع ضرر جسيم عابر          
للدولة يم  يويتيح هذا التق  . للحدود من جراء هذه األنشطة    

أن حتدد مدى وطبيعة املخاطر اليت ينطوي عليها النـشاط          
وأن تقرر، بناء على ذلك، نوع التدابري الوقائية اليت ينبغي          

  .هلا اختاذها
  قـد  صهر تريـل  مومع أن تقييم اآلثار يف قضية         )٢(

ال يتصل مباشرة باملسؤولية عن املخاطر، فإنه يؤكد مع ذلك 
وقـد رأت   . خماطر جسيمة بب  سأمهية تقييم نتائج نشاط ي    

هيئة التحكيم يف تلك القضية أن الدراسة اليت أجراها علماء 
رمبا كانت أدق دراسة    "ذوو خربة طويلة ومعروفون جيداً      

أجريت ألي منطقة معرَّضة للتلوث اجلوي من جراء الدخان 
  .)٨٩٨("الناتج عن الصناعة

  مـع   يتفق متاماً  ٧واالشتراط املنصوص عليه يف املادة        )٣(
 من إعالن ريو، الذي ينص أيضاً على تقييم خمـاطر           ١٧املبدأ  

  :األنشطة اليت ُيحتمل أن تنجم عنها آثار سلبية كبرية على البيئة
ضطلع بتقييم األثر البيئي،كأداة وطنية، لألنشطة املقترحـة الـيت          ُي

ُيحتمل أن تكون هلا آثار سلبية كبرية على البيئة، واليت تكون مرهونة 
  .)٨٩٩(ى السلطات الوطنية املختصةإلحد بقرار

قد أدرج اشتراط تقييم اآلثار السلبية لألنـشطة، بـصيغ          و
وأهم هـذه   . )٩٠٠(خمتلفة، يف العديد من االتفاقيات الدولية     

  .االتفاقيات اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي
وقد أصبحت ممارسة اشتراط تقييم األثر البيئـي          )٤(

ييم ما إذا كان ُيحتمـل أن يتـسبب       رض تق غشائعة جداً ب  
وقـد أنـشئ    . نشاط معني يف ضرر جسيم عابر للحدود      

االلتزام القانوين بإجراء تقييم لألثر البيئي مبوجب القـانون     
الوطين، للمرة األوىل، يف الواليات املتحدة األمريكيـة يف         

واعتمدت كندا وأوروبا، فيما بعد، النهج نفسه . السبعينات
، ١٩٨٥ويف عام   . بواسطة مبادئ توجيهية  ونظمته أساساً   

                                                        
)٨٩٨( Trail Smelter) ــان ــية ظ ــاله٢٥٣ر احلاش   ،) أع

  .١٩٧٤-١٩٧٣ص 
  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٨٩٩(
نظر، على سبيل املثال، املادة احلادية عشرة من اتفاقية         ا )٩٠٠(

ملادتني وامن التلوث؛    لبحريةاالكويت اإلقليمية للتعاون يف جمال محاية البيئة        
ـ ة األمم املتحدة لقانون البحار؛ واالتفاقية اإلقليم  من اتفاقي  ٢٠٦ و ٢٠٥ ة ي

تفاق رابطـة أمـم     ا من   ١٤حلفظ بيئة البحر األمحر وخليج عدن؛ واملادة        
املـوارد   اتفاقية محاية وجنوب شرق آسيا حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية؛        

م  من اتفاقية تنظي   ٤واملادة   الطبيعية والبيئة يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ؛      
 مـن بروتوكـول     ٨واملادة   األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا؛    

من املـادة   ) ب(و) أ(١معاهدة أنتاركتيكا املتعلق حبماية البيئة؛ والفقرتني       
 من اتفاقيـة آثـار      ٤ من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ واملادة        ١٤

  .احلوادث الصناعية العابرة للحدود

أصدرت اجلماعة األوروبية توجيهياً يقتضي مـن الـدول         
. األعضاء أن تتقيد حبد أدىن من شرط تقييم األثر البيئـي          

ومنذ ذلك احلني، جعلت بلدان عديدة أخرى تقييم األثـر          
البيئي شرطاً ضرورياً مبوجب قانوهنا الـوطين ملـنح اإلذن          

 .)٩٠١(ناعية إمنائية تنطوي علـى خمـاطر      بالقيام بأنشطة ص  
ويستفاد من دراسة أجرهتا األمم املتحدة أن تقيـيم األثـر          
البيئي قد أثبت بالفعل أمهيته يف حتقيق التنميـة املـستدامة         
وتعزيزها، نظراً إىل أنه جيمع بني مبدأ احليطة ومبدأ منـع           

  .)٩٠٢(الضرر البيئي ويتيح أيضاً مشاركة اجلمهور
. ول حتديد اجلهة اليت تتوىل إجراء التقييم       للد كوُيتر  )٥(

وُيجري هذا التقييم، عادة، متعهدون يتقيدون مببادئ توجيهية        
وعلى الدول ذاهتا أن حتل هذه املسائل من . معينة تضعها الدول

غري . خالل قوانينها احمللية كدول أطراف يف الصكوك الدولية       
كومية أو غري   أنه ُيفترض أن تقوم دولة املصدر بتعيني هيئة ح        

حكومية لتقدير التقييم بالنيابة عن احلكومـة، وأن تتحمـل          
  .املسؤولية عما ختلص إليه تلك اهليئة من استنتاجات

وال تنص هذه املادة، حتديداً، على مضمون تقييم          )٦(
ومن الواضح أنه ال ميكن وضع تقييم مفيد ملخاطر . املخاطر

 احملتمل أن تؤدي    لضررانشاط ما إال إذا ربط بني املخاطر و       
وهذا يتطابق مع الواجب األساسي . هذه املخاطر إىل وقوعه

وال حتدد معظـم االتفاقيـات      . ٣املنصوص عليه يف املادة     
. الدولية والصكوك القانونية املوجودة حالياً مضمون التقييم

ومثة استثناءات، مثل اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب          
تفـصيل علـى مـضمون هـذا        حدودي، اليت تـنص بال    

 ١٩٨١كذلك، فإن الدراسة اليت أُجريت عام       . )٩٠٣(التقييم
                                                        

ى دراسة استقصائية عن خمتلـف الـنظم        الطالع عل ل )٩٠١(
رية لسياسات وخطط وبرامج تقييم األثر البيئي يف أمريكـا          االقانونية واإلد 

 ECE, Application of Environmental Impactالشمالية وأوروبـا، انظـر   

Assessment Principles to Policies, Plans and Programmes (United 

Nations publication, Sales No. E.92.II.E.28), pp. 43 et seqولدى مـا  ؛ 
وتعكف بلدان  .  بلداً نامياً تشريع ما بشأن تقييم األثر البيئي        ٧٠ن  ميقرب  

أخرى على سـن تشريع جديد وإضايف بشأن تقييم األثر البيئي، أو ختطط            
 M. Yeater and L. Kurukulasuriya, "Environmentalللقيام بذلك؛ انظـر

impact assessment legislation in developing countries", UNEP’s New 

Way Forward: Environmental Law and Sustainable Development, Sun 

Lin and L. Kurukulasuriya, eds. (UNEP, 1995), p. 259; and G. J. Martin 

"Le concept de risque et la protection de l’environnement: évolution 

parallèle ou fertilisation croisée?", Les hommes et l’environnement ... 

(footnote 867 above) , pp. 451–460.  
  . أعاله٨٩٧نظر احلاشية ا )٩٠٢(
 من االتفاقية على أن تقييم الدولة الطرف      ٤نص املادة   ت )٩٠٣(

ينبغي أن يتضمن، كحد أدىن، املعلومات الـوارد ذكرهـا يف            لبيئيالألثر  
مضمون وثائق تقييم األثـر     (ويورد التذييل الثاين    . يل الثاين لالتفاقية  التذي
  شاط املقتـرح والغـرض منـه؛    نوصفاً لل ) أ: (البنود التسعة التالية  ) البيئي
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للجوانب القانونية املتعلقة بالبيئة فيما يتـصل بالتعـدين         
والتنقيب يف املناطق البحرية داخل حدود الوالية القضائية        
الوطنية، واليت أعدها فريق اخلرباء العامل املعين بالقـانون         

 تـنص   ،)٩٠٤(امج األمم املتحدة للبيئـة    لربن البيئي والتابع 
، على مضمون تقييم أنشطة     ٨بالتفصيل يف استنتاجها رقم     

  .التعدين والتنقيب يف املناطق البحرية
 )٩٠٥(وُيترك للقوانني احمللية للدولة اليت جتري التقييم  )٧(

. حتديد مواصفات ما جيب أن يكون عليه مضمون التقيـيم    
أن يتضمن هذا التقييم تقديراً بغي ن ي٧بيد أنه ألغراض املادة 

ملا ُيحتمل أن يترتب على النشاط من أثـر ضـار عـابر             
وحتتاج الدول اليت ُيحتمل أن تتأثر، كيما تستطيع . للحدود

تقدير املخاطر اليت قد تتعرض هلا، إىل معرفة ما ميكـن أن            
  .جيلبه ذلك النشاط من آثار ضارة عليها

لنشاط ال علـى    ار ا ثوينبغي أن يتضمن التقييم آ      )٨(
األشخاص واملمتلكات فحسب، وإمنا أيضاً على بيئة الدول        

ويسلم على حنو واضح بأمهية محاية البيئة، بصرف . األخرى
  .النظر عن أي ضرر يلحق باألشخاص أو املمتلكات

لزم هذه املادة دولة املصدر بأن تطلب إجراء           )٩( وال ُت
قليمها أو  يف إ  تقييم ملخاطر كل نشاط جيرى االضطالع به      

ذلك أن لألنشطة اليت تنطوي على . حتت واليتها أو سيطرهتا
خماطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود بعض اخلـصائص         
العامة اليت ميكن التعرف عليها، واليت ميكـن للـدول أن           

. تستدل منها على األنشطة اليت تندرج يف نطاق هذه املواد         
ة يف  من ذلك، مثالً، أن نوع مـصدر الطاقـة املـستخدم          

التصنيع، وموقع النشاط، ومدى قربه من منطقة احلدود وما 
إىل ذلك هي كلها مؤشرات ميكن أن تساعد على معرفة ما          

                                                                                      
مثل املوقـع أو البـدائل      (وصفاً، حسب االقتضاء، للبدائل املعقولة      ) ب(

 اختاذ إجراء؛   للنشاط املقترح، وكذلك للبديل املتمثل يف عدم      ) التكنولوجية
وصفاً للبيئة اليت ُيحتمل أن يلحقها ضرر كبري من جـراء النـشاط             ) ج(

وصفاً لألثر البيئي احملتمل أن ينجم عن النشاط املقترح     ) د(املقترح وبدائله؛   
 وصفاً للتدابري املخفِّفة الكفيلة بالتقليل      )    ه(وبدائله، مع تقدير مدى أمهيته؛      

بياناً واضحاً ألسـاليب التنبـؤ      ) و(ي الضار؛   إىل أدىن حد من األثر البيئ     
واالفتراضات الناجتة عنها، والبيانات البيئية ذات الصلة اليت استخدمت هلذا          

حتديد الثغرات يف املعلومات وما متت مواجهته من أوجه عدم          ) ز(الغرض؛  
بياناً، حسب االقتـضاء، يوضـح      ) ح(اليقني يف مجع املعلومات املطلوبة؛      

 واإلدارة وأية خطط لعملية التحليل بعد استكمال املشروع؛         برامج الرصد 
ملخصاً غري تقين يشتمل، حسب االقتضاء، على وسـائل اإليـضاح     ) ط(

  .).اخلرائط، الرسوم التخطيطية، إخل(املرئية 
  . املرفق الثالث،UNEP/GC.9/5/Add.5نظر ا )٩٠٤(
الطالع على الشكل املعتمـد يف معظم التـشريعات    ل )٩٠٥(

 .M. Yeater and L. Kurukulasuriya, locبيئـي، انظـر  لتقيـيم األثـر ال  

cit.(footnote 901 above), p. 260.  

وهناك . إذا كان النشاط يندرج ضمن نطاق هذه املواد أم ال
مواد معينة مدرجة يف بعض االتفاقيات بوصفها مواد خطرة 

إطـار أي   أو منطوية على خماطر وقد يكون استخدامها يف         
نشاط داالً بذاته على أن هذا النشاط قد ُيحـدث ضـرراً           

وهناك أيضاً اتفاقيات معينـة     . )٩٠٦(جسيماً عابراً للحدود  
تبني األنشطة اليت ُيفترض أهنا ضـارة وتوضـح أن تلـك            

  .)٩٠٧(األنشطة ميكن أن تدخل ضمن نطاق هذه املواد

   اإلخطار واإلعالم - ٨ملادة ا
 ٧ملشار إليه يف املادة      ا مإذا اتضح من التقيي     - ١  

أن هناك احتماالً للتسبب يف ضرر جسيم عابر للحدود، وجـب           
على دولة املصدر أن ترسل يف الوقت املناسب إشعاراً باملخـاطر           
والتقييم إىل الدولة اليت حيتمل أن تتأثر، وأن حتيل إليها ما هو متاح 

لـيت  من املعلومات التقنية ومجيع املعلومات األخرى ذات الصلة ا        
  .يستند إليها التقييم

ال تتخذ دولة املصدر أي قرار بـشأن اإلذن           - ٢  
بالنشاط ريثما تتلقى، يف غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر، الرد           

  .من الدولة اليت حيتمل أن تتأثر

  لتعليقا

 حالة يتضح فيها من التقييم الـذي        ٨تعاجل املادة     )١(
النشاط املزمـع   ن  أ،  ٧تقوم به دولة املصدر، وفقاً للمادة       

. ينطوي فعالً على خماطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود        
، علـى   ١٣ و ١٢ و ١١ و ٩وتنص هذه املادة، مع املـواد       

جمموعة من اإلجراءات األساسية لتحقيق التوازن بني مصاحل 
مجيع الدول املعنية بإعطائها فرصة معقولة إلجياد طريقـة         

 ترمي إىل منع لالضطالع بالنشاط بتدابري مرضية ومعقولـة
  .الضرر العابر للحدود أو إىل التقليل منه إىل أدىن حد

 دولة املصدر إىل إخطار الدول اليت ٨وتدعو املادة   )٢(
وتشمل األنـشطة هنـا     . ُيحتمل أن تتأثر بالنشاط املزمع    

األنشطة اليت تعتزم كل من الدولة ذاهتا والكيانات اخلاصة         
اً ال غىن عنه من أي      زءجويشكل شرط اإلخطار    . القيام هبا 

نظام يرمي إىل منع الضرر العابر للحدود أو، على أي حال، 
  .إىل التقليل من أخطاره إىل أدىن حد

                                                        
من اتفاقية منع التلـوث      ٤لى سبيل املثال، تنص املادة      ع ) ٩٠٦(

البحري من مصادر برية على التزام األطـراف بإزالة تلـوث البيئة بفعـل            
وباملثل، . االتفاقيةمواد معينة أو احلد منه؛ وهناك قائمة بتلك املواد مرفقـة ب          

تورد اتفاقية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق قائمة بـاملواد اخلطـرة يف       
املرفق األول منها وقائمة باملـواد الضـارة يف املرفـق الثاين، وهي املـواد            
اليت تكون رواسبها إما حمظـورة وإما مقيَّدة تقييـداً صارمـاً؛ انظر أيـضاً      

 ؛ محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث من مصادر برية         الربوتوكول بشأن 
  .واتفاقية محاية هنر الراين من التلوث باملواد الكيميائية

  . أعاله٨٦٤ر احلاشية ظنا )٩٠٧(
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ويرد االلتزام بإخطار الدول األخـرى مبخـاطر          )٣(
ليت اناة كورفو   قالضرر اجلسيم الذي تتعرض لـه يف قضية        

وم يق وصفت فيها حمكمة العدل الدولية واجب اإلخطار بأنه
وهذا املبدأ مسلم   . )٩٠٨("االعتبارات األولية لإلنسانية  "على  

به يف سياق استخدام اجملاري املائية الدولية ويرد ضمن ذلك 
السياق يف عدة اتفاقات دولية، وأحكام صادرة عن هيئات         
حتكيم وحماكم دولية، وإعالنات وقرارات اعتمدهتا منظمات 

سات أعـدهتا   رادومؤمترات واجتماعات حكومية دولية، و    
  .)٩٠٩(منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية دولية

وعالوة على استخدام اجملاري املائية الدولية، جرى   )٤(
التسليم أيضاً مببدأ اإلخطار فيما يتعلق بأنشطة أخرى ذات         

 مـن   ٣ومن األمثلة على ذلك املادة      . آثار عابرة للحدود  
ـ اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطـار          ،)٩١٠( حـدودي  ربع

 من اتفاقية آثار احلوادث الصناعية العابرة       ١٠ و ٣واملادتان  
 من إعالن ريو عن اإلخطـار     ١٩ويتحدث املبدأ   . للحدود

  :يف الوقت املناسب
تقدم الدول إخطاراً مسبقاً ويف حينه ومعلومات ذات صلة بـشأن           

 الـدول   إىل األنشطة اليت قد ختلِّف أثراً بيئياً سلبياً كبرياً عرب احلدود         
اليت ُيحتمل أن تتأثر هبذه األنشطة، وتتشاور مع تلـك الـدول يف             

  .)٩١١(مرحلة مبكرة وحبسن نية

ووردت إجراءات اإلخطار يف عدة قرارات ملنظمـة          )٥(
فمثالً، وفيما يتعلق ببعض . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املؤرخ  C (71) 73 املواد الكيميائية، ينص مرفق قرار هذه املنظمة
 دولة طرف    على أنه ينبغي أن تتلقى كل      ١٩٧١مايو  / أيار ١٨

إخطاراً مسبقاً بالتدابري املزمع اختاذها يف كل دولة طـرف          
أخرى بشأن املواد اليت تؤثر تأثرياً ضـاراً يف اإلنسان أو يف           
البيئـة إذا كـان من احملتمل أن تؤثر هذه التـدابري تـأثرياً      

                                                        
)٩٠٨( Corfu Channel)  ٢٢، ص ) أعاله٣٥انظر احلاشية.  
الطالع على معاهدات تعاجل اإلخطار املسبق وتبادل       ل )٩٠٩(

من التعليق على املادة ) ٦(املائية، انظر الفقرة   املعلومات فيما يتعلق باجملاري     
ـ         (١٢ مـن  ) ةاإلخطار بالتدابري املزمع اختاذها ذات اآلثار السلبية احملتمل

مشاريع املواد املتعلقة بقانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغـراض           
  ).٢٤٢-٢٤١، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٤ولية ح(غري املالحية 

لـى نظـام   ع التفاقيةا من ٣ملادة ا  من٢الفقرة  نصت )٩١٠(
 :لإلخطار فيما يلي نصه

  : تضمن اإلخطار، يف مجلة أمور، ما يليي"
معلومات عن النشاط املقترح، مبـا يف ذلـك أيـة             )أ"(

  ملمكن؛ الحدود لمعلومات متاحة عن أثره العابر 
  طبيعة القرار املمكن؛   )ب"(
وجـب  مبد  رله تقدمي   بيان زمن معقول ُيطلب خال      )ج"(
 من ٥ من هذه املادة قد يشمل املعلومات املبينة يف الفقرة  ٣الفقرة  
  ". ط املقترحاع مراعاة طبيعة النشمملادة، اهذه 

  .عاله أ٨٥٧حلاشية ا نظرا )٩١١(

ويتطلب مرفق . )٩١٢(أخرى وجتارهتا دول  تكبرياً يف اقتصادا  
بعض املبادئ املتعلقة "بشأن  C (74) 224توصية جملس املنظمة 

، "مبدأ اإلعـالم والتـشاور    "، يف   "بالتلوث العابر للحدود  
اإلخطار والتشاور قبل االضطالع بأي نشاط قد تتولد عنه         

 فمبدأ اإلخطار .)٩١٣(خماطر وقوع تلوث جسيم عابر للحدود
  .)٩١٤( حالة الطوارئ البيئية يفاًراسخ متام

وعندما يتبني من التقييم وجود خماطر إيقاع ضرر جسيم           )٦(
عابر للحدود، جيب على الدولة اليت تعتزم القيام مبثل هذا النشاط،           

وينبغـي أن   .  أن ختطر الدول اليت حيتمل أن تتأثر       ،١لفقرة  ل  وفقاً
.  إليهـا التقيـيم  تندسُترفق باإلخطار املعلومات التقنية املتاحة اليت ي    

مـن املعلومـات التقنيـة      " ما هو متاح  "واهلدف من اإلشارة إىل     
واملعلومات األخرى ذات الصلة هو بيان أن التزام دولـة املـصدر            
يقتصر على نقل املعلومات التقنية واملعلومات األخرى اليت توصلت         

وُيكشف عن هـذه املعلومات عمومـاً      . إليها فيما يتعلق بالنشاط   
 أن املعلومات   ١وتفترض الفقرة   . ٧يم النشاط وفقاً للمادة     لدى تقي 

التقنية الناجتة عن التقييم ال تشمل فقط ما ميكن أن يسمى بالبيانات            
اخلام، أي صحائف الوقائع، واإلحصاءات، وما إىل ذلك، ولكنها         
تشمل أيضاً حتليالً للمعلومات اليت استخدمتها دولة املصدر نفسها         

وتـشمل  .  يتعلق مبخاطر الضرر العابر للحدود     لتكوين رأيها فيما  
اإلشارة إىل ما هو متاح من البيانات أيضاً ما قد يتوفر الحقاً مـن              
بيانات أخرى بعد إحالة البيانات اليت كانت متوفرة يف األصل إىل            

  .الدول اليت حيتمل أن تتأثر
وللدول حرية تقرير كيفية إخطار الـدول الـيت           )٧(

اعدة عامة، ُيفترض أن الدول ستتصل      وكق .حيتمل أن تتأثر  
  .مباشرة بالدول األخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية

 أيضاً احلالة اليت يتعذر فيها على دولة ١وتتناول الفقرة   )٨(
الدول اليت   يعمجاملصدر، رغم مجيع جهودها وحرصها، حتديد       

 كُيحتمل أن تتأثر قبل اإلذن بالنشاط، ولكنها ال تتمكن من ذل          
وطبقـاً هلذه الفقرة،   .  بعد أن جيري االضطالع بالنشـاط     إال

يقـع على دولـة املصدر، فـي مثـل هـذه احلاالت، التزام         
بإخطـار الدول األخرى اليت حيتمـل أن تتـأثر مبجـرد أن          
حتيط علمـاً باملعلومـات وأن تتـاح هلـا الفرصة، يف غضون 

  .مدة معقولة، لتحديد الدول املعنية
ورة قيام الدول اليت حيتمل أن تتأثر       رض ٢لفقرة  اّين  ُتبو  )٩(

بالرد يف غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر، وهي عموماً فتـرة            
تسمح للدول املعنية بتقييم البيانات ذات الصلة والتوصـل إىل          

  .وهذا شرط مرهون بالتعاون وحسن النية. االستنتاج اخلاص هبا

                                                        
)٩١٢( OECD, OECD and the Environment (see footnote 

875 above), annex, p. 91, para. 1.  
  .١٤٢، ص املرجع نفسه )٩١٣(
  .١٧لى املادة ع لتعليقامن  )١(لفقرة  ارنظا )٩١٤(
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  وقائيةملشاورات بشأن التدابري الا  - ٩ملادة ا

لدول املعنية مشاورات فيما بينـها، بنـاء    اجتري    -١  
على طلب أي دولة منها، بقصد التوصل إىل حلول مقبولة خبـصوص             
التدابري اليت يتعني اختاذها ملنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على            

وتتفق الدول املعنية، عند بدء . أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد     
  .رات، على إطار زمين معقول للمشاوراتهذه املشاو
تتوخى الدول املعنية احللول املبنية على توازن   - ٢  

  .١٠عادل للمصاحل يف ضوء املادة 
 ١إذا مل تسفر املشاورات املشار إليها يف الفقرة           - ٣  

عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولة املصدر أن تأخذ يف             
ـ     اعتبارها مصاحل الدولة اليت حيتمل أ      رت اإلذن  رن تتأثر إذا ما ق

  .باملضي يف النشاط، دون اإلخالل حبقوق أي دولة حيتمل أن تتأثر

  لتعليقا

 بأن تعقد الدول املعنية، أي دولة       ٩تقضي املادة     )١(
املصدر والدول اليت حيتمل أن تتأثر، مشاورات فيما بينـها      
بقصد االتفاق على التدابري اليت يتعني اختاذها ملنع وقـوع          

 أو، على أي حال، للتقليل مـن       د جسيم عابر للحدو   ضرر
وجيوز أن تعقد املشاورات قبل اإلذن      . خماطره إىل أدىن حد   

والبدء بالنشاط أو أثناء االضطالع به، وذلك تبعاً للوقت         
  .٩الذي جيري فيه االحتجاج باملادة 

ومثة حاجة إىل احملافظة على توازن بني اعتبـارين           )٢(
أوالً، تتناول  . املادة ن األمهية يف هذه   يتسمان بنفس القدر م   

املادة األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل واليت تعترب يف          
ثانياً، سيكون . العادة هامة للتنمية االقتصادية لدولة املصدر

من اجملحف للدول األخرى السماح بتنفيذ هذه األنـشطة         
وعليه، . ةدون التشاور معها واختاذ التدابري الوقائية املناسب      

فإن املادة ال تنص على جمرد إجراء شكلي يتعني على دولة           
املصدر أن تقوم به دون نية حقيقية للتوصل إىل حل مقبول           
عند الدول األخرى، كما ال تنص على حق نقض ُيمـنح           

وللمحافظة علـى التـوازن،     . للدول اليت ُيحتمل أن تتأثر    
راف املشاورات تعتمد املادة على الطريقة اليت جتري هبا األط   

فيجب . وعلى الغرض الذي من أجله جتري هذه املشاورات       
على األطراف أن جتري مشاورات فيما بينها حبسن نية وأن          

وينبغـي أن   . تأخذ يف اعتبارها املصاحل املشروعة لكل منها      
تتشاور األطراف فيما بينها بقصد التوصل إىل حل مقبول         

وع ضرر جسيم عابر    بشأن التدابري الواجب اختاذها ملنع وق     
  .للحدود أو، على أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد

ومبدأ حسن النية جزء ال يتجزأ مـن أي شـرط             )٣(
وقد مت االعتراف بااللتزام بالتـشاور      . للتشاور وللتفاوض 

والتفاوض بصدق وحبسن نية يف القرار الصادر يف قـضية          
  :حيث أعلنت احملكمة أنه رية النوحب

واملفاوضات بني الدولتني صادقة، وجيب أن   تكون املشاوراتب أنجي
. تلتزم بقواعد حسن النية، وجيب أال تكون جمرد إجراءات شـكلية          

وتكون قواعد العقل وحسن النية واجبة التطبيـق علـى احلقـوق            
  .)٩١٥(والواجبات اإلجرائية املتعلقة بتقاسم استخدام األهنار الدولية

تصلة حبسن النية، طة بعينها املوفيما يتعلق هبذه النق  )٤(
ميكن اإلشارة أيضاً إىل حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية      

فقد أعلنت احملكمة يف . لوالية القضائية على مصايد األمساكا
ستكون إجراء مفاوضاهتما ] الطرفني[أن مهمة "هذه القضية 

على أساس وجوب أن يويل كل طرف حبسن نية االعتبـار       
ويف قضييت  . )٩١٦("رف اآلخر ط املشروعة لل  املعقول للحقوق 

  : قررت احملكمة أنه،لقاري لبحر الشمالا لرصيفا
لى الطرفني التزام بإجراء مفاوضات بقـصد       ع  )أ(  

التوصل إىل اتفاق، ال جمرد القيام بعملية تفاوض شكلية كنوع مـن            
شرط مسبق للتطبيق التلقائي لطريقة معينة لتعيني احلدود عند عـدم          

ا التزام بالتصرف علـى حنـو تكـون معـه           مق؛ وعليه وجود اتفا 
املفاوضات معقولة، األمر الذي لن يتحقق عندما يصر كل منهما على 

  .)٩١٧(موقفه اخلاص دون التفكري يف إجراء أي تعديل له

، "مفاوضات"ورغم أن احملكمة تتحدث يف هذا احلكم عن         
فإن اللجنة تعتقد أن شرط حسن النية يف تصرف الطرفني          

  .شاورات أو املفاوضات هو ذاتهملء سري اأثنا
والغرض من املشاورات هو توصل األطـراف إىل          )٥(

حلول مقبولة خبصوص التدابري اليت يتعني اختاذها من أجل         
منع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، أو على أي حـال،           

حلـول  "وتشري عبـارة    . التقليل من خماطره إىل أدىن حد     
إىل تلك التدابري الـيت       وقائية خبصوص اختاذ تدابري  " مقبولة

. ٢ تقبلها األطراف يف إطار املبادئ التوجيهية احملددة يف الفقرة        
وبوجه عام، جيري التعبري عن موافقة األطراف على التدابري         

  .الوقائية عن طريق شكل ما من أشكال االتفاق
ومن الواضح أنه ينبغي لألطراف أن تستهدف أوالً   )٦(

أن تؤدي إىل جتنـب أي خمـاطر         يت ميكن اختيار التدابري ال  
إليقاع ضرر جسيم عابر للحدود أو، إذا كان ذلك غـري           
ممكن، التدابري اليت تقلل من خماطر مثل ذلك الضرر إىل أدىن 

، ُيطلب إىل األطراف أيضاً أن ٤ومبوجب شروط املادة . حد
وهذا الشرط نـابع مـن      . تتعاون على تنفيذ تلك التدابري    

تزام بالعناية الواجبة، الذي يعترب لب األحكام افتراض أن االل
الرامية إىل منع الضرر اجلسيم العابر للحدود أو، على أي          
حال، التقليل من خماطره إىل أدىن حـد، يتـسم بطـابع            

  .استمراري ميس كل مرحلة متصلة بتنفيذ النشاط

                                                        
  . أعاله٨٧٣نظر احلاشية ا )٩١٥(
)٩١٦( Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 33, para. 78.  
)٩١٧( North Sea Continental Shelf)   ١٩٧انظر احلاشـية 

  .٨٧وانظر أيضاً الفقرة . ٨٥، الفقرة )أعاله
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 كلما نشأت مسألة فيما ٩وجيوز االحتجاج باملادة   )٧(
ومن الواضح أن مسائل    .  وقائية ذ تدابري يتعلق بضرورة اختا  

، ألن دولة   ٨من هذا القبيل ميكن أن تنشأ كنتيجة للمادة         
املصدر قد وجهت إخطاراً إىل دول أخرى بـأن النـشاط           
الذي تنوي االضطالع به قد يوجد خماطر إيقـاع ضـرر           
جسيم عابر للحدود، أو يف سياق تبادل املعلومات مبوجب         

 املتعلقة بـاإلجراءات يف     ١١املادة  ، أو يف سياق     ١٢املادة  
  .حال عدم وجود إخطار

 نطاق تطبيق واسع، إذ ينبغي تطبيقها       ٩وللمادة    )٨(
وعلى سـبيل   . على مجيع املسائل املتصلة بالتدابري الوقائية     

 أو ٨املثال، عندما تقوم الدول باإلخطار مبوجـب املـادة          
اسالت  وتنطوي هذه املر١٢تتبادل املعلومات مبوجب املادة 

ى أوجه غموض، جيوز تقدمي طلب إلجراء مشاورات من       لع
  .أجل توضيح أوجه الغموض هذه

التوجيه للدول عندما تتشاور هذه  ٢لفقرة اوتوفّر   )٩(
وجيب أن تتـوخى  . الدول فيما بينها بشأن التدابري الوقائية  

األطراف احللول املبنية على أساس توازن عادل للمصاحل يف         
 ١٠  من هذه املادة وال املادة     ٢ الفقرة   عوال متن . ١٠ضوء املادة   

األطراف من أن تأخذ يف االعتبار عوامل أخرى تتصور أهنا          
  .ذات صلة بتحقيق توازن عادل للمصاحل

احتمال أال تتوصل األطـراف،      ٣لفقرة  اوتتناول    )١٠(
رغم مجيع اجلهود اليت تبذهلا، إىل اتفاق بشأن تدابري وقائية          

أعاله، حتافظ املادة على ) ٣(فقرة لضح يف اوكما أُو. مقبولة
توازن بني االعتبارين اللذين يتمثل أحدمها يف عدم مـنح          

ويف هذا الـسياق،    . الدول اليت حيتمل أن تتأثر حق النقض      
الـذي   رية النـو  حبميكن التذكري بالقرار الصادر يف قضية       

الحظت فيه احملكمة أنه، يف حاالت معينة، ميكن للطـرف          
ـ   ـ   الذي حيتم ثر أن يـشل اجلهـود التفاوضـية        أل أن يت

وألخذ هذا االحتمال .  خمالفاً مبدأ حسن النية،)٩١٨(الصادقة
يف االعتبار، تنص املادة على جواز مضي دولة املـصدر يف           
النشاط، إذ إن عدم وجود بديل كهذا من شأنه، يف الواقع، 

وتظل الدولة . أن مينح حق النقض للدول اليت حيتمل أن تتأثر
جيز هلا أن متضي يف النشاط، ملزمة بأن تأخذ أُر، وإن املصد

فنتيجـة  . يف اعتبارها مصاحل الدول اليت حيتمل أن تتـأثر        
للمشاورات، تكون دولة املصدر مدركة لشواغل الدول اليت 
حيتمل أن تتأثر، بل وتكون يف وضع أفضل ألخـذ هـذه            
. الشواغل يف االعتبار على حنو جاد لدى اضطالعها بالنشاط

 حقوق الدول اليت حيتمل     ٣حيفظ اجلزء األخري من الفقرة      و
  .أن تتأثر

                                                        
  . أعاله٨٧٣نظر احلاشية ا )٩١٨(

  العوامل اليت تدخل يف حتقيق توازن عادل للمصاحل  - ١٠ملادة ا
إلقامة توازن عادل للمصاحل على النحو املشار إليـه يف        

، تأخذ الدول املعنيـة يف اعتبارهـا مجيـع          ٩ من املادة    ٢الفقرة  
  :كل مبا يف ذالعوامل والظروف ذات الصلة،

درجة خماطر إحداث ضـرر جـسيم عـابر           )أ(  
للحدود ومدى توافر وسائل منع وقوع هذا الضرر أو التقليل من           

  خماطره إىل أدىن حد أو وسائل جرب الضرر؛
أمهية النشاط، حبيث تؤخذ يف االعتبار مزاياه         )ب(  

اإلمجالية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والتقين لدولة املصدر 
  لضرر احملتمل للدولة اليت حيتمل أن تتأثر؛انسبة إىل 

خماطر إحلاق ضرر جسيم بالبيئة ومدى توافر         )ج(  
الوسائل الالزمة ملنع وقوع هذا الضرر أو للتقليل من خماطره إىل           

  أدىن حد أو إلصالح البيئة؛
مدى استعداد دولة املصدر، وعند االقتضاء        )د(  

   تكاليف املنع؛لمسامهة يفالدولة اليت حيتمل أن تتأثر، ل
اجلدوى االقتصادية للنشاط نسبة إىل تكاليف        )   ه(  

املنع وإىل إمكانية االضطالع بالنشاط يف مكان آخر أو بوسـائل           
  أخرى أو االستعاضة عنه بنشاط بديل؛

معايري الوقاية اليت تطبقها الدولة اليت حيتمل         )و(  
املعـايري  وة املـشاهبة    أن تتأثر على األنشطة ذاهتا أو على األنشط       

  .املطبقة يف املمارسات اإلقليمية أو الدولية املشاهبة

  لتعليقا
لغرض من هذه املادة هو توفري قَْدر من التوجيـه          ا  )١(

للدول اليت ُتجري مشاورات سعياً إىل حتقيق توازن عـادل   
وتوصالً إىل توازن عادل للمصاحل، جيب إثبـات        . للمصاحل

ذات الـصلة    امـل والظـروف   الوقائع ووزن مجيـع العو    
 من اتفاقية قانون    ٦وتسترشد هذه املادة باملادة     . باملوضوع

  .استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية
إلقامـة  "وينص احلكم الرئيسي من املادة على أنه     )٢(

 من ٢توازن عادل للمصاحل على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 يف اعتبارها مجيـع العوامـل       ةلدول املعني ، تأخذ ا  ٩املادة  

وتنتقل املادة إىل عرض قائمة غري      ". والظروف ذات الصلة  
فشدة تنـوع أصـناف     . حصرية هبذه العوامل والظروف   

األنشطة اليت تتناوهلا هذه املـواد، واخـتالف احلـاالت          
والظروف اليت سُيضطلع فيها هبذه األنشطة، جيعالن مـن         

لة بالعوامل املتصلة جبميع احلاالت املستحيل وضع قائمة شام
ال ُتخصص أولوية أو أمهية للعوامل والظـروف         و .الفردية

املدرجة يف القائمة، نظراً ألن بعضها قد يكون أكثر أمهية يف 
حاالت معينة يف حني أن بعضها اآلخر قد يستحق أن ُيولَى          

وبوجه عام، ستسمح العوامل    . أمهية أكرب يف حاالت أخرى    
ألطراف بأن تقارن التكاليف واملنافع لملشار إليها والظروف ا

  .اليت تنطوي عليها حالة بعينها
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درجة خماطر إيقاع ضرر     )أ(لفقرة الفرعية   اوتقارن    )٣(
جسيم عابر للحدود مبدى توافر وسائل منع مثل هذا الضرر          

فعلى . أو التقليل من خماطره إىل أدىن حد وإمكانية جرب الضرر
ر إيقاع ضـرر مرتفعـة،      طكون درجة خما  سبيل املثال، قد ت   

ولكن قد تكون هناك تدابري ميكن أن متنع الضرر أو تقلل من        
. تلك املخاطر، أو قد تكون هناك إمكانيات جلـرب الـضرر          
  .واملقارنات هنا هي مقارنات كمية ونوعية على حد سواء

أمهية النـشاط مـن      )ب(لفقرة الفرعية   اوتقارن    )٤(
والتقنية لدولة املصدر     واالقتصادية حيث مزاياه االجتماعية  

وتذكِّر . بالضرر الذي قد يلحق بالدول اليت حيتمل أن تتأثر       
ونـوفر  داللجنة، يف هذا السياق، باحلكم الصادر يف قضية         

  :حيث أعلنت احملكمة أنه سنكونغ
ب املوازنة بني مصاحل الدول املعنية بطريقة عادلة، الواحدة منـها           جي

 يف الضرر املطلق الذي يلحق      طالنظر ليس فق  فيجب  . مقابل األخرى 
بالدولة اجملاورة، وإمنا أيضاً يف عالقة امليزة اليت تكتسبها إحدى الدول 

  .)٩١٩(بالضرر الذي يلحق باألخرى

قد تفاوضت الدول منذ فترة أقرب على ما ميكن اعتباره          و
فاالتفاقات املتعلقة بإلقاء . حلوالً عادلة للرتاعات عرب احلدود

الفرنسية يف هنر الراين، وبتلوث امليـاه        ت البوتاسيوم نفايا
احلدودية بني الواليات املتحدة واملكـسيك، وباألمطـار        
احلمضية ألمريكا الشمالية وأوروبا، تتضمن كلها عناصـر        

  .)٩٢٠(من هذا النوع
 بذات الطريقة املتبعة يف ،)ج(لفقرة الفرعية اوتقارن   )٥(

 مبدى توافر مضرر بيئي جسي، خماطر إيقاع )أ(الفقرة الفرعية 
                                                        

)٩١٩( Streitsache des Landes Wurttemberg und des Landes 

Preussen gegen das Land Baden (Wurttemberg and Prussia v. Baden), 

betreffend die Donauversinkung, German Staatsgerichtshof, 18 June 

1927, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Berlin), vol. 

116, appendix, pp. 18 et seqانظر أيضاً؛ A. McNair and H. Lauterpacht, 

eds., Annual Digest of Public International Law Cases, 1927 and 1928 

(London, Longmans, 1931), vol. 4, p. 131; Kansas v. Colorado, United 

States Reports, vol. 206 (1921), p. 100 (1907); and Washington v. 

Oregon, ibid., vol. 297 (1936), p. 517 (1936).  
 الكلوريداتباين من التلوث    رتفاقية محاية هنر ال   انظر  ا )٩٢٠(

والربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية محاية هنـر الـراين مـن التلـوث             
لة الدولية مللوحة  واالتفاق بشأن احلل الدائم والنهائي للمشك ؛الكلوريداتب

 واتفاقية ؛(ILM, vol. 12, No. 5 (September 1973), p. 1105)هنر كولورادو 
دى عرب احلدود؛ واالتفاق املربم بـني الواليـات         ملالتلوث اجلوي البعيد ا   

 United Nations, Treaty)١٩٩١املتحدة وكندا بشأن نوعية اهلواء لعـام  

Series, vol. 1852, No. 31532, p. 79, reprinted in ILM, vol. 30 (1991),  
p. 678) . ًانظر أيضاA. E. Boyle and D. Freestone, op. cit. (footnote 863 

above), p. 80; and I. Romy, Les pollutions transfrontières des eaux: 

l’exemple du Rhin (Lausanne, Payot, 1990).  

الوسائل ملنع مثل هذا الضرر أو للتقليل من خماطره إىل أدىن           
ومن الضروري تأكيد األمهيـة     . حد وإمكانية إصالح البيئة   

 من إعالن ريو ذا صلة      ١٥ويعترب املبدأ   . اخلاصة حلماية البيئة  
فهو، إذ يشترط تطبيق النهج االحتراسي   . هبذه الفقرة الفرعية  

  : واسعاً على الدول حسب قدراهتا، يقرر أنهتطبيقاً
يف حال ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو ال سبيل إىل عكـس             "

اجتاهه، ال يستخدم االفتقار إىل التيقن العلمي الكامل سبباً لتأجيـل           
  .)٩٢١("اختاذ تدابري فعالة من حيث التكلفة ملنع تدهور البيئة

ألوىل يف وقد مت التأكيد على مبدأ احليطة للمـرة ا        )٦(
ن بريغن الوزاري بشأن التنمية املـستدامة يف منطقـة          إعال

اللجنة االقتصادية ألوروبا الذي اعتمدته الدول األعضاء يف        
وقد نص هذا اإلعـالن     . ١٩٩٠مايو  /هذه اللجنة يف أيار   

ينبغي للتدابري البيئية أن تستبق أسباب التـدهور        "على أنه   
دت أخطـار هتـدد     وإذا وج . البيئي، ومتنعها وتتصدى هلا   

ـ بإحلاق أضرار خطرية أو أضرار ال          ،صـالحها إبيل إىل   س
فال ينبغي التذرع بعدم وجود يقني علمي كامل لتأجيـل          

وأوصى جملس  . )٩٢٢("ةاختاذ تدابري للوقاية من تدهور البيئ     
إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة مببدأ احليطة من أجل العمل 

 أكثـر   لذي أصبح يشك  على منع وإزالة التلوث البحري ال     
. )٩٢٣(فأكثر خطراً على البيئة البحرية وسبباً للمعاناة البشرية

وأُشري أيضاً إىل مبدأ احليطة يف العديد مـن االتفاقيـات           
  .)٩٢٤(األخرى أو أُدرج فيها دون أية إشارة صرحية

ويشكل مبدأ احليطـة، حـسب إعـالن ريـو،           )٧(
وهـو  . قاعـدة عامة جداً من قواعد السلوك االحتراسي      

ستعرض الدول التزاماهتا املتعلقـة بالوقايــة        ت تضي أن قي
ــارف  ــدم يف املع ــة التق ــستمراً ملواكب ــاً م   استعراض

                                                        
  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٩٢١(
)٩٢٢( Report of the Economic Commission for Europe 

on the Bergen Conference (8–16 May 1990), A/CONF.151/PC/10, 

annex I, para. 7.  
لوثـائق  ا؛ انظر   )١٩٨٩ (١٥/٢٧قرر جملس اإلدارة    م )٩٢٣(

 ٢٥الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واألربعـون، امللحـق رقـم            
(A/44/25)،اً وانظر أيـض .  املرفق األولP. Sands،   املرجــع املـذكور 

  .٢١٠، ص ) أعاله٨٦٣احلاشيـة (
 من اتفاقية باماكو املتعلقـة      ٤ من املادة    ٣نظر الفقرة   ا )٩٢٤(

ظر استرياد مجيع أشكال النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب           حب
 من اتفاقية األمـم املتحـدة       ٣ من املادة    ٣احلدود داخل أفريقيا؛ والفقرة     

من املعاهـدة   )  سابقاً ١٣٠املادة   (١٧٤ية بشأن تغري املناخ؛ واملادة      اإلطار
 من  ٢املنشئة للجماعة األوروبية بصيغتها املعدلة مبعاهدة أمستردام؛ واملادة         

وجيدر بالذكر أن املعاهدات الـسابقة      . اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون    
  .ة إشارة صرحية إليهتطبق مبدأ احليطة مبعىن عام جداً من دون أن تورد أي
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وقد دعت حمكمةُ العدل الدولية، يف حكمها       . )٩٢٥(العلمية
  ناغيمـاروس،  - شروع غابتـشيكوفو    مالصادر يف قضية    

أن تنظر من جديد يف آثار تـشغيل حمطـة          "األطراَف إىل   
، وهي احملطـة الـيت  "يد الطاقة على البيئةلو لتو غابتشيكوف

أقيمت على هنر الدانوب عمالً مبعاهدة بناء وتشغيل سـد          
، وذلك على ضوء    ١٩٧٧ ناغيماروس لعام    - غابتشيكوفو  

  .)٩٢٦(الشروط اجلديدة اخلاصة حبماية البيئة
ينبغي أن تنظر الدول يف الوسائل املناسبة إلعادة        و  )٨(

. ا كانت عليه قبل وقوع الضررم، إىل احلالة، قدر املستطاع
وينبغي تأكيد هذا األمر بوصفه عامالً يـتعني أن تأخـذه           

  .الدول املعنية يف االعتبار وأن تعتمد تدابري ُتراعي البيئة
على أن أحد العناصـر      )د(لفقرة الفرعية   اوتنص    )٩(

اليت حتدد اختيار التدابري الوقائية يتمثل يف اسـتعداد دول          
يت حيتمل أن تتأثر للمسامهة يف تكـاليف        للدول ا املصدر وا 

فعلى سبيل املثال، إذا كانت الدول اليت حيتمل أن         . الوقاية
تتأثر مستعدة للمسامهة يف تكلفة التدابري الوقائية، قد يكون 
من املعقول، مع أخذ العوامل األخرى يف االعتبار، توقُّع أن        

ولكـن أكثـر    تتخذ دولة املصدر تدابري وقائية أكثر كلفة        

                                                        
 .Hول مبـدأ احليطـة بوجــه عــام، انظـر   ح )٩٢٥(

Hohmann, Präventive Rechtspflichten und - prinzipien des modernen 

Umweltvölkerrechts: Zum Stand des Umweltvölkerrechts zwischen 

Umweltnutzung und Umweltschutz (Berlin, Duncker und Humblot, 

1992), pp. 406–411; J. Cameron, "The status of the precautionary 

principle in international law", Interpreting the Precautionary 

Principle, T. O’Riordan and J. Cameron, eds. (London, Earthscan, 

1994), pp. 262–289; H. Hohmann, Precautionary Legal Duties and 

Principles of Modern International Environmental Law: The 

Precautionary Principle — International Environmental Law between 

Exploitation and Protection (London, Graham and Trotman/Martinus 

Nijhoff, 1994); D. Freestone and E. Hey, eds., The Precautionary 

Principle and International Law: The Challenge of Implementation 

(The Hague, Kluwer, 1996); A. Epiney and M. Scheyli, op. cit. 

(footnote 879 above), pp. 103–125; P. Martin- Bidou, "Le principe de 

précaution en droit international de l’environnement", RGDIP, vol. 3, 

No. 3 (1999), pp. 631–666; and N. de Sadeleer, "Réflexions sur le statut 

juridique du principe de précaution", Le principe de précaution: 

significations et conséquences, E. Zaccai and J.-N. Missa, eds. (ةditions 

de l’Université de Bruxelles, 2000), pp. 117–142.  
)٩٢٦( Gabčíkovo-Nagymaros Project)  ٢٧انظر احلاشية 

بيد أن احملكمة مل تقبـل يف هـذه         . ١٤٠، الفقرة   ٧٨- ٧٧، ص   )أعاله
الـضرورة  "دعاء هنغاريا بأنه حيق هلا إهناء املعاهـدة بـسبب           االقضية  

. الناشئة عن خماطر على البيئة مل تكتشف عند إبرام املعاهدة" اإليكولوجية
الغامض؛ انظر  " اخلطر"ن استخدام وسائل أخرى ملعاجلة      وأعلنت أنه ميك  

  .٤٦- ٣٩ من احلكم، ص ٥٨- ٤٩الفقرات 

على أن هذا ينبغي أال ينتقص من أمهية التدابري اليت          . فعالية
  .يتعني على دولة املصدر اختاذها مبوجب هذه املواد

وهذه االعتبارات تتمشى مع السياسة األساسية ملا         )١٠(
وأول من وضع هذا املبدأ هو      ". تغرمي امللوِّث "ُيسّمى مببدأ   

االقتصادي يف عام    مليدانجملس منظمة التعاون والتنمية يف ا     
على املستوى " تغرمي امللوث"وقد اُعترف مببدأ . )٩٢٧(١٩٧٢

 من إعالن ريو، وقد     ١٦العاملي عندما اعتمد بوصفه املبدأ      
  :ليينص هذا املبدأ على ما 

نبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع اسـتيعاب         ي  
خـذة يف   آدية،  التكاليف البيئية داخلياً، واستخدام األدوات االقتصا     

احلسبان النهج القاضي بأن يكون املسؤول عن التلوث هـو الـذي            
يتحمل، من حيث املبدأ، تكلفة التلوث، مع إيالء املراعاة الواجبـة           

  .)٩٢٨(للصاحل العام، ودون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليني

ُيعتقد أنه أجنع وسيلة لتقاسم تكلفة تدابري منع ومراقبة التلوث          و
وهـو  . تشجيع االستخدام الرشيد للموارد النـادرة      ث يتم حبي

يشجع أيضاً االستيعاب الداخلي لتكلفة التدابري التقنية املرخص        
علنياً باختاذها، فضالً عن أنه أسلوب أفـضل مـن أسـلوب            

. )٩٢٩(اإلعانات احلكومية اليت تتسم بعدم الفاعلية وتشّوه املنافسة
املادة  (١٧٤يف املادة    لتحديدوقد أُشري إىل هذا املبدأ على وجه ا       

من املعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية بـصيغتها       )  سابقاً ١٣٠
  .املعدلة مبعاهدة أمستردام

إىل أن دولة املصدر    " عند االقتضاء "وتشري عبارة     )١١(
والدول اليت حيتمل أن تتأثر قد وضعت على نفس املستوى          

                                                        
 OECD Council recommendation C(72)128 onنظرا )٩٢٧(

principles relative to transfrontier pollution (OECD, Guiding Principles 

concerning International Economic Aspects of Environmental Policies) 

and OECD, environment directive on equal right of access and 

non-discrimination in relation to transfrontier pollution، وقد أُشري إليهما 
، ) أعاله ٨٤٦احلاشية  ..." (دراسة استقصائية عن نظم املسؤولية      "فــي  
  .١٣٠-١٠٢الفقرات 

  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٩٢٨(
ــرا )٩٢٩(  ,"G. Hafner, Das" Verursacherprinzipنظ

Economy-Fachmagazin No. 4/90 (1990), pp. F23–F29; S. E. Gaines, 

"The polluter-pays principle: from economic equity to environmental 

ethos", Texas International Law Journal, vol. 26 (1991), p. 470; H. 

Smets, "The polluter-pays principle in the early 1990s", The 

Environment after Rio: International Law and Economics, L. 

Campiglio et al., eds. (London, Graham and Trotman/Martinus 

Nijhoff, 1994), p. 134دراسة استقصائية عن نظم املـسؤولية  " و؛ "...
؛ وتقريـر األميـن العـام املعنون     ١١٣، الفقرة ) أعاله ٨٤٦احلاشية  (
 ،E/CN.17/1997/8"(التطبيق والتنفيـذ  : إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية    "

انظر ( املرجع املذكور ،A. Epiney and M. Scheyli؛ و)٩٠- ٨٧الفقرات 
  .١٥٢ص  ،) أعاله٨٧٩احلاشية 
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تشرع  ثرياً ما وك. فيما يتصل باملسامهة يف تكاليف الوقاية     
الدول املعنية يف مفاوضات متعلقة بتقاسم تكاليف التدابري        

وهي، إذ تفعل ذلك، تستند إىل املبدأ األساسـي         . الوقائية
 والذي يتعني مبوجبه أن يتحمـل القـائم         ٣املأخوذ من املادة    

وجترى هذه املفاوضات،   . بالعمل أو دولة املصدر هذه التكاليف     
االت اليت مل يتم فيها االتفاق على قدر يف معظم األوقات، يف احل  

التدابري الوقائية واليت تسهم فيها الدولة املتأثرة يف تكاليف التدابري 
الوقائية بغية تأمني درجة أعلى من احلماية ترغب يف حتقيقهـا           
عالوة على الدرجة اليت يكون تأمينها أساسياً بالنـسبة لدولـة           

لتكاليف وقـدر التـدابري   وترد هذه الصلة بني تقاسم ا    . املصدر
  .بصورة خاصة )د(الوقائية يف الفقرة الفرعية 

عدداً من العوامل الـيت   ) ه(لفقرة الفرعية اوُتدخل    )١٢(
فيجب مقارنـة قابليـة     . جيب مقارنتها وأخذها يف االعتبار    

إذ ينبغي أال تكون    . النشاط للبقاء اقتصادياً بتكاليف الوقاية    
د جيعل النشاط غري قابل حرتفعة إىل تكاليف التدابري الوقائية م

وينبغي أيضاً تقييم قابلية النـشاط للبقـاء        . للبقاء اقتصادياً 
اقتصادياً من حيث إمكانية تغيري موقعه، أو االضطالع بـه          

وُيقـصد  . بوسائل أخرى، أو االستعاضة عنه بنشاط بـديل   
أن تؤخـذ يف    " االضطالع بالنشاط بوسائل أخرى   "بعبارة  

، حالة ميكن فيها االستعاضة عن نوع من مادة         االعتبار، مثالً 
كيميائية مستخدم يف النشاط، قد يكون هو مصدر الـضرر          
العابر للحدود، مبادة كيميائية أخرى؛ أو االستعاضـة عـن          
. جتهيزات ميكانيكية يف املصنع أو يف املعمل بتجهيزات خمتلفة

أن " بنشاط بـديل  ] عن النشاط [االستعاضة  "ويقصد بعبارة   
خذ يف االعتبار إمكانية التوصل إىل النتـائج ذاهتـا أو إىل    تؤ

نتائج مشاهبة بواسطة نشاط آخر ال ينطوي على خماطر إيقاع 
  .ضرر جسيم عابر للحدود، أو ينطوي على خماطر أقل

على أنه ينبغي للـدول      )و(لفقرة الفرعية   اوتنص    )١٣(
 أن تأخذ يف اعتبارها أيضاً معايري الوقايـة املطبقـة علـى           

أو على األنشطة املشاهبة يف الدولة اليت حيتمل         األنشطة ذاهتا 
أن تتأثر ويف مناطق أخرى أو املعـايري الدوليـة للوقايـة            
الواجبة التطبيق على األنشطة املشاهبة، إذا مـا ُوجـدت          

ويعترب هذا وثيق الصلة باملوضـوع بـشكل        . معايري كهذه 
أي معيار  خاص عندما ال يوجد، مثالً، لدى الدول املعنية         

للوقاية خبصوص أنشطة كهذه، أو عندما تريد هذه الدول         
  .أن حتسن معايريها القائمة

  اإلجراءات يف حال عدم وجود إخطار  - ١١ملادة ا

إذا كان لدى إحدى الدول أسباب معقولـة          - ١  
تدعو لالعتقاد بأن النشاط املزمع االضطالع به أو اجلاري تنفيذه          

عابر للحـدود،     هلا يف ضرر جسيم    يف إقليم دولة املصدر يتسبب    
وجيب أن . ٨جاز هلا أن تطلب من دولة املصدر تطبيق حكم املادة        
  .يكون هذا الطلب مشفوعاً بشرح موثق يبني أسبابه

على دولة املصدر، إذا وجدت مع ذلك أهنـا          - ٢  
، أن تبلغ الدولة الطالبة     ٨غري ملزمة بتقدمي إخطار مبوجب املادة       

شرح موثق يبني أسـباب      معقولة، مع تقدمي  بذلك يف حدود مدة     
وإذا مل ترض تلك الدولة هبذه النتيجة،       . توصلها إىل هذه النتيجة   

تشرع الدولتان فوراً، بناء على طلب هذه األخرية، يف مشاورات          
  .٩على النحو املبني يف املادة 

فـي أثنـاء املشاورات تقـوم دولة املصدر،   - ٣  
ـ    إذا طلبت منها الدولة األخر     ت لتطبيـق  اى ذلك، باختـاذ ترتيب

التدابري املناسبـة والعملية للتقليل من املخاطر إىل أدنـى حـد،         
  .ولتعليق النشـاط املعنـي لفترة معقولة

  لتعليقا

 احلالة اليت ال تكون فيها الدولة قد  ١١تعاجل املادة     )١(
ورغم ذلك  . ٨تلقت إخطاراً بشأن نشاط ما وفقاً للمادة        

 يف دولة أخرى،    هبأن مثة نشاطاً يتم تنفيذ    تكون على علم    
سواء بواسطة الدولة ذاهتا، أو بواسطة هيئة خاصة، مث ترى          
الدولة األوىل، ألسباب وجيهة، أن النشاط ينطوي علـى         

  .خطر ميكن أن يسبب هلا ضرراًً جسيماً
استبعاد إمكانية أن األمر    " دولة"وال يقصد بتعبري      )٢(

 ن دولة يراودها االعتقاد بأ    ميكن أن ينطوي على أكثر من     
مثة نشاطاً مزمعاً ميكن أن ينجم عنه بالنسبة هلا أثر سـليب            

ال ينبغي أن تؤخذ    " ٨تطبيق حكم املادة    "وعبارة  . جسيم
على أهنا تشري إىل أن الدولة اليت تزمع اإلذن بذلك النشاط           
أو أذنت به فعالً قد امتنعت بالـضرورة عـن االمتثـال            

وبعبارة أخرى، قد تكون تلك     . ٨للمادة  اللتزاماهتا طبقاً   
الدولة قد أجرت تقييماً إلمكانية أن ينطوي النشاط املزمع         
على التسبب يف خطر جسيم عابر للحدود مث خلصت حبسن 

لفقرة اوتسمح . نية إىل أنه لن تنجم عنه آثار من هذا القبيل
" نظرة ثانية"للدولة بأن تطلب من دولة املصدر أن تلقي          ١

ليها دون أن ميس ذلك     إييمها والنتيجة اليت خلصت     على تق 
مسألة ما إذا كانت دولـة املصدر قـد امتثلت أساسـاً          

  .٨اللتزاماهتا مبوجب املادة 

على أنه ال جيوز للدولة اليت حيتمل أن تتأثر تقدمي            )٣(
األول أن . طلب من هذا القبيل إال إذا استوفت شرطني اثنني

" داأسباب معقولة تدعو لالعتق   "تتوفر لدى الدولة الطالبة     
بأن النشاط املعين ميكن أن ينطوي على خطر يسبب ضرراً          

والثاين أن تقدم الدولـة الطالبـة       . جسيماً عابراً للحدود  
وهذان الشرطان يقصد هبما أن    ". شرحاً موثقاً يبني أسبابه   "

يقتضيا من الدولة الطالبة أن يكون لديها ما يتجاوز التصور 
ويستلزم األمر اعتقـاداً    . قائم على غري أساس   الغامض أو ال  

جاداً وقائماً على أسس، وخاصة يف ضوء احتمال أن يطلب 
 من  ٣من دولة املصدر تعليق تنفيذ خططها مبوجب الفقرة         

  .١١املادة 
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ليت ختلص اتعاجل احلالة  ٢لفقرة اوىل من ألواجلملة ا  )٤(
"  ثانيـة  نظرة"فيها الدولة املُخطّطة للنشاط، بعد أن تلقي        

من هذا التعليق، إىل أهنا ) ٢(يف الفقرة  على النحو املوصوف
ويف مثل . ٨ال تتحمل التزاماً بتقدمي إخطار مبوجـب املادة 

إىل احلفاظ على توازن سليم     ) ٢(هذه احلالة، تسعى الفقرة     
بني مصاحل الدولتني املعنيتني من خالل طلبـها إىل دولـة           

ير للنتيجة اليت توصـلت     املصدر أن تقدم نفس نوعية الترب     
إليها على النحو املطلوب من الدولة الطالبة مبوجب الفقرة         

 تعاجل احلالة اليت ال تكـون    ٢واجلملة الثانية من الفقرة     . ١
فيها النتيجة اليت توصلت إليها دولة املصدر مرضية للدولة         

وهي تقتضي يف مثل هذه احلالة بأن تشرع دولـة          . الطالبة
) أو الدول (لدخول يف مشاورات مع الدولة      املصدر فوراً با  

وجتـري  . األخرى بناء على طلب تلك الدولة أو الـدول        
. ٩ من املادة ٢ و١املشاورات على النحو املبني يف الفقرتني 

" حلول مقبولة "وبعبارة أخرى، فإن هدفها هو التوصل إىل        
خبصوص التدابري اليت يتعني اختاذها ملنع الضرر اجلسيم العابر 

دود أو، على أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حد، للح
مبنية علـى تـوازن عـادل       "وأن تكون احللول املتوخاة     

  .٩وهذه العبارات نوقشت يف التعليق على املادة ". للمصاحل
تطلب من دولة املـصدر أن تتخـذ        ت ٣الفقرة  و  )٥(

التدابري املناسبة والعملية للتقليل من املخاطر إىل أدىن حـد          
سباً، بتعليق النشاط املعين لفترة القيام، حيثما كان ذلك منوا

معقولة إذا ما طلبت منها ذلك الدولة األخـرى يف أثنـاء            
  .وللدول املعنية أن تتفق أيضاً على خالف ذلك. املشاورات

وقد جرى النص على أحكام مماثلة يف صـكوك           )٦(
اري  من اتفاقية قانون استخدام اجمل١٨فاملادة . قانونية أخرى

   األغــراض غــري املالحيــة   املائيــة الدوليــة يف 
 من اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار ٣ من املادة ٧والفقرة 

عرب حدودي تتوخيان كذلك اختاذ إجراء ميكن بواسـطته         
للدولة اليت ُيحتمل أن تتأثر من جراء نشاط ما أن تشرع يف 

  .مشاورات مع دولة املصدر

  لومات تبادل املع - ١٢ملادة ا

 أثنـاء االضطـالع بالنـشـاط، أن      يفعلى الدول املعنية،      
تتبادل يف الوقت املناسب مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة بذلك النشاط          
واملتصلـة مبنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حـال،            

ويستمر تبادل املعلومـات هـذا إىل       . بالتقليل إىل أدىن حد من خماطره     
  .ي تراه الدول املعنية مناسباً حىت بعد إهناء النشاطالوقت الذ

  لتعليقا

 اخلطوات الالزم اختاذها بعــد      ١٢تعاجل املادة     )١(
والغرض من مجيع هذه اخلطوات هو      . االضطالع بنشاط ما  

نفس الغرض املتوخى يف املواد السابقة، أال وهو منع وقوع          
ـ           ن ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، التقليل م

  .خماطره إىل أدىن حد
 دولة املصدر والدول اليت ُيحتمل ١٢ُتطالب املادة و  )٢(

أن تتأثر بأن تتبادل املعلومات املتصلة بالنشاط بعد االضطالع 
مجيع "بعد عبارة " املتعلقة بذلك النشاط"به ويقصد من عبارة 

التوكيد على الصلة القائمة بني املعلومات      " املعلومات املتاحة 
ط، أي تبادل املعلومات املتعلقة بذلك النشاط حتديداً،        والنشا

وليس واجب املنع، القائم علـى مفهـوم        . ال أية معلومات  
العناية الواجبة، جهداً يتم مرة واحدة فقط ولكنه يقتـضي          

وهذا يعين أن العناية الواجبة ال تنتهي بعـد         . جهداً متواصالً 
تمر فيمـا   إعطاء اإلذن للنشاط واالضطالع بالنشاط، بل تس      

  .يتعلق برصد تنفيذ النشاط ما دام هذا النشاط مستمراً
 ١٢أما املعلومات املطلوب تبادهلا مبوجب املـادة          )٣(

فهي أي معلومات ميكن أن تكون مفيدة، يف احلالة املعينة،          
وعـادة، تـصل هـذه      . لغرض منع خماطر الضرر اجلسيم    
صل ومع ذلك، عندما حت   . املعلومات إىل علم دولة املصدر    

أثر على معلومات ميكن أن تفيـد      تالدولة اليت ُيحتمل أن ت    
  .ألغراض املنع، فينبغـي أن تتيحها لدولة املصدر

واقتضاء تبادل املعلومات أمر شائع إىل حد كـبري يف            )٤(
االتفاقيات اليت تقصد إىل منع اخلطر البيئي أو العابر للحدود أو           

ق شـىت جلمـع     وهذه االتفاقيات تنص على طـر     . التقليل منه 
، إما بني األطراف وإما من خـالل تقـدمي          ااملعلومات وتبادهل 

. )٩٣٠(املعلومات إىل منظمة دولية تتوىل إتاحتها للدول األخرى       
ويف سياق هذه املواد، حيث تنطوي األنشطة يف أرجح األحوال          
على عدد قليل من الدول، يتم تبادل املعلومات بني الدول املعنية          

كبري مـن    كن أن تؤثر املعلومات على عدد     وحيثما مي . مباشرة
الدول، ميكن تبادل املعلومات ذات الصلة من خـالل قنـوات           

  .أخرى ومنها مثالً املنظمات الدولية املختصة

                                                        
 من اتفاقية منـع     ١٠لى سبيل املثال، تتحدث املادة      ع )٩٣٠(

 من اتفاقية األمم املتحـدة      ٢٠٠من مصادر برية؛ واملادة     التلوث البحري   
 من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون عن البحوث       ٤لقانون البحار؛ واملادة    

 التقليل والفردية أو املشتركة اليت جتريها الدول األطراف حول منع التلوث أ   
منه وعن العمل بصورة مباشرة أو من خالل منظمة دولية خمتـصة علـى              

أما اتفاقيـة التلـوث     . تبادل املعلومات املتحصل عليها يف هذا اخلصوص      
اجلوي البعيد املدى عرب احلدود فتنص علـى إجـراء البحـوث وتبـادل      

وميكن . املعلومات فيما يتعلق بأثر األنشطة اليت تضطلع هبا الدول األطراف         
ادة  من امل`٣`)ب(١االطالع على أمثلة يف صكوك أخرى منها مثالً الفقرة        

السادسة من مدونة قواعد السلوك املتعلقة بالتلويث العرضي للمياه الداخلية      
 من االتفاقية املتعلقة ١٧؛ واملادة ) أعاله٨٧١انظر احلاشية (العابرة للحدود 

 من اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائيـة        ١٣بالتنوع البيولوجي؛ واملادة    
  .العابرة للحدود والبحريات الدولية



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

  

212 

 يف أن يتم تبادل املعلومات هذا ١٢وتقتضي املادة     )٥(
وهذا يعين أنه عندما تصبح الدولة على علم . الوقت املناسب

علـى   ن عليها أن تبلغ الدول األخرى     بتلك املعلومات، فإ  
سرعة حبيث يتاح وقت كاف للدول املعنية لكـي         الوجه  

تتشاور بشأن التدابري الوقائية املالئمة أو يتاح للدول الـيت          
  .ُيحتمل أن تتأثر وقت كاف الختاذ اإلجراءات املناسبة

وليس مثة شرط يف املادة فيما يتعلق بتـواتر تبـادل             )٦(
ال عندما متتلك   إ ال ينفذ    ١٢ط الوارد يف املادة     والشر. املعلومات

الدول معلومات تكون ذات صلة مبنع وقوع ضرر جسيم عابر          
  .للحدود أو، على أي حال، التقليل من خماطره إىل أدىن حد

 هو ضمان   ١٢والقصد من اجلملة الثانية من املادة         )٧(
االضـطالع  "تبادل املعلومات مبوجب هذا احلكم، ال أثناء        

قضاء وجـوده، إذا    نفحسب، بل أيضاً حىت بعد ا     " نشاطبال
خلّف هذا النشاط منتجات ثانوية أو مواد مرتبطة به تتطلب          

ومن . رصداً لتفادي خماطر وقوع ضرر جسيم عابر للحدود       
األمثلة على ذلك النشاط النووي الذي ُيخلّف وراءه نفايات         

واقب وهذه اجلملة هي اعتراف بأن ع. نووية حىت بعد انتهائه
أنشطة معينة حىت بعد إهناء هذه األنشطة تظل تنطوي علـى           

ويف مثـل هـذه     . خماطر جسيمة لوقوع ضرر عابر للحدود     
  .الظروف، ال تنتهي التزامات دولة املصدر بانتهاء النشاط

   إعالم اجلمهور - ١٣ملادة ا

تقوم الدول املعنية، مستخدمة الوسائل املناسبة، بتزويد         
 نطاق ي أن يتأثر بأحد األنشطـة الداخلة فـاجلمهور الذي حيتمل

هـذه املواد باملعلومات املناسبة املتعلقة بذلك النشاط وباملخاطر        
  .اليت ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه

  لتعليقا

 أن تقدم الدول إىل اجلمهور، سواء       ١٣تقتضي املادة     )١(
ى، كلما أمكن ذلـك     كان مجهورها أو مجهور الدول األخر     

 املعلومات املتعلقة باملخاطر واألضرار اليت      ،وبالوسائل املالئمة 
وعليه، . قد تنجم عن نشاط ما وأن تتحقق من آرائه يف ذلك          

 أن تقدم إىل اجلمهور معلومات عن       )أ(تطلب املادة من الدول     
 أن تتحقق )ب(النشاط وعما ينطوي عليه من خماطر وأضرار و 

ومن الواضح، طبعاً، أن الغرض مـن       . مهورمن آراء هذا اجل   
تقدمي املعلومات إىل اجلمهور هو متكني أفراده من الوقوف على 

وبدون تلك اخلطوة الثانية، . حقيقة األمر مث التحقق من آرائهم
  .ينتفي الغرض هذه من املادة

ويشتمل حمتوى املعلومات الواجـب تقـدميها إىل          )٢(
 ذاته وعن طبيعة ونطـاق      اجلمهور على معلومات عن النشاط    

وترد هذه املعلومات يف    . ار اليت يستتبعها أيضاً   راملخاطر واألض 

 أو يف التقييم    ٨الوثائق املرفقة باإلخطار الذي يتم وفقاً للمادة        
  .١١الذي ميكن أن جتريه الدولة الطالبة مبوجب املادة 

وهذه املادة مستوحاة من االجتاهات اجلديـدة يف          )٣(
ـ يل بوجه عام، والقانون البيئي، بوجه       القانون الدو  اص، خ

الرامية إىل إشراك األفراد الذين قد تتأثر حياهتم وصـحتهم   
وممتلكاهتم وبيئتهم يف عمليات اختـاذ القـرارات وذلـك          
بإعطائهم فرصة لتقدمي آرائهم إىل املسؤولني عـن اختـاذ          

  .القرارات النهائية وإلمساعهم أصواهتم
الن ريـو علـى إشـراك     من إع١٠وينص املبدأ    )٤(

  :صنع القرار كما يلي اجلمهور يف عمليات
عاجل قضايا البيئة على أفضل وجه مبشاركة مجيع املواطنني ت  

وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على      . املعنيني، على املستوى املناسب   
الصعيد الوطين، للوصول إىل ما يف حوزة الـسلطات العامـة مـن             

 يف ذلك املعلومـات املتعلقـة بـاملواد         معلومات متعلقة بالبيئة، مبا   
األنشطة اخلطرة يف اجملتمع، كما تتاح لكل فرد فرصة املشاركة يف           و

وتقوم الدول بتيسري وتشجيع توعية اجلمهور      . عمليات صنع القرار  
وُتكفـل  . ومشاركته عن طريق إتاحة املعلومات على نطاق واسـع      

دارية، مبا يف ذلك    فرص الوصول بفعالية إىل اإلجراءات القضائية واإل      
  .)٩٣١(التعويض وسبل االنتصاف

وهناك عدد من الصكوك الدولية األخرى احلديثة         )٥(
العهد اليت تتناول املسائل البيئية، وهي تقتـضي أن تقـدم           
الدول معلومات إىل اجلمهـور وأن تتـيح لــه فرصـة           

 ٢ و ١وتعترب الفقرتان   . للمشاركة يف عمليات صنع القرار    
لتلويث اعة من مدونة قواعد السلوك املتعلقة بمن املادة الساب

العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود وثـيقيت الـصلة         
  :باملوضوع يف هذا السياق

ينبغي للبلدان، بغية تعزيز عملية اختـاذ الـسلطات           - ١  
املركزية أو اإلقليمية أو احمللية للقرارات املـستندة إىل املعلومـات يف            

لحدود، أن  لتلوث العرضي للمياه الداخلية العابرة      الدعاوى املتعلقة بال  
تسهل مشاركة اجلمهور الذي حيتمل أن يتأثر يف اجللسات والتحقيقات 
األولية وتقدمي االعتراضات بشأن القرارات املزمع اختاذها باإلضافة إىل         

  .اللجوء إىل احملاكم اإلدارية والقضائية واملثول أمامها
 تتخذ مجيع التدابري املالئمة     ينبغي لبلدان احلدث أن     - ٢  
لومات كافية إىل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املعرضني علتقدمي م

ملخاطر جسيمة هتدد بتلوث عرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود         
لتمكينهم من ممارسة احلقوق اليت مينحها إياهم القانون الوطين وفقاً          

  .)٩٣٢(ألهداف هذه املدونة

 إطار يف من اتفاقية تقييم األثر البيئي ٣ملادة  من ا٨الفقرة و
 من اتفاقية محاية البيئة البحريـة       ١٧عرب حدودي؛ واملادة    

 من اتفاقية األمـم املتحـدة       ٦ملنطقة حبر البلطيق؛ واملادة     
اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاقية محاية واستخدام اجملاري 

                                                        
  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٩٣١(
  . أعاله٨٧١نظر احلاشية ا )٩٣٢(
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) ١٦املـادة   (املائية العابرة للحدود والبحريات الدوليـة؛       
 ٩املـادة   (واتفاقية آثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود       

 من اتفاقية قـانون اسـتخدام       ١٢؛ واملادة   )واملرفق الثامن 
اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية؛ واالتفاقية         
بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القـرار          

 القضاء يف املسائل البيئية؛ وتوجيهاً جملـس        وإمكانية اللجوء إىل  
بشأن حرية الوصول إىل املعلومات املتعلقة       EEC/90/313أوروبا  
بشأن التحكم يف خماطـر احلـوادث      EC/96/82و )٩٣٣(بالبيئة

 وتوصية جملـس    ؛)٩٣٤(الكبرية الـيت تنطوي على مواد خطرة     
بشأن  C(74)224منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       

نص مجيعها علـى     ت )٩٣٥(للحدود املبادئ املتعلقة بالتلوث العابر   
  .تقدمي املعلومات إىل اجلمهور

وهناك طرائق عديدة للمشاركة يف عمليات صـنع          )٦(
فاستعراض البيانات واملعلومات اليت سُتتخذ القرارات     . القرار

على أساسها، واالستفادة من وجود فرصة لتأكيـد صـحة          
ـ ل واالعتبارات املتعلقة بالسياسة العا    الوقائع والتحلي  ة، أو  م

للطعن فيها، سواء من خالل احملاكم اإلداريـة أو اهليئـات           
القضائية أو من خالل مجاعات املواطنني املعنيني باألمر، إمنا         

. يشكالن طريقة من طرق املشاركة يف عملية صنع القـرار         
وهذا الشكل من أشكال مشاركة اجلمهور يعـزز اجلهـود          

  .مية إىل منع الضرر العابر للحدود والضرر البيئيالرا
 حمـدد بعبـارة     ١٣وااللتزام الـوارد يف املـادة         )٧(
، وُيقصد هبا أن ُتترك الطرق      "مستخدمة الوسائل املناسبة  "

اليت ميكن هبا تقدمي هذه املعلومات للدول وملقتضيات قانوهنا 
 ينبغي  الداخلي ولسياسة الدولة فيما يتعلق مثالً مبا إذا كان        

ئط اإلعالم أو املنظمات اتقدمي هذه املعلومات عن طريق وس
غري احلكومية أو الوكاالت العامة أو السلطات احمللية إىل غري 

وميكن، يف حالة اجلمهور املوجود خـارج حـدود         . ذلك
الدولة، تقدمي املعلومات، حسب االقتضاء، مبساعدة الدولة       

  . ممكن أو غري عملياملعنية، إذا كان االتصال املباشر غري
 اليت ُيحتمل أن تتأثر، بعد تلقيها ةوجيب على الدول  )٨(

اإلخطار واملعلومات من دولة املصدر، أن تقوم قبل أن ترد          
على اإلخطار، عن طريق الوسائل املناسبة، بـإعالم تلـك     

  .القطاعات من مجهورها اليت ُيحتمل أن تتأثر
ـ     " اجلمهور"ويشمل    )٩( صاحل األفـراد ومجاعـات امل
ويقصد بعبارة  .  املستقلني ءواخلربا) املنظمات غري احلكومية  (

األفراد غري املنظمني يف مجاعـات أو غـري         " اجلمهور"عامة  
                                                        

)٩٣٣( Official Journal of the European Communities, No. 

L 158 of 23 June 1990, p. 56.  
)٩٣٤( Ibid., No. L 10 of 14 January 1997, p. 13.  
  .أعاله ٨٧٥نظر احلاشية ا )٩٣٥(

وميكن تشجيع مشاركة اجلمهور    . املنتمني إىل مجاعات بعينها   
وينبغي أن  . بعقد االجتماعات أو جلسات االستماع العامة     

 تيـسري مـشاركته     تتاح للجمهور فرصة التشاور، وينبغي    
بتزويده باملعلومات الالزمة عن الـسياسات أو اخلطـط أو          

غري أنه جيب أن يكون مفهوماً أن . الربامج املقترحة قيد النظر
مقتضيات السرية قد تؤثر على مدى مشاركة اجلمهـور يف          

ومن الشائع أيضاً عدم إشراك اجلمهـور، أو        . عملية التقييم 
اجلهود املبذولة لتحديـد  إشراكه بدرجة بسيطة فحسب، يف    
غري أن مشاركة اجلمهور . نطاق سياسة أو خطة أو برنامج ما

يف استعراض مشروع وثيقة أو تقييم لألثر البيئي تكون مفيدة 
يف احلصول على املعلومات بشأن الشواغل املتصلة باإلجراء        

  .)٩٣٦(املقترح والبدائل اإلضافية واألثر البيئي احملتمل
تصواب تشجيع املشاركة العامـة يف      وإىل جانب اس    )١٠(

ار الوطين بشأن القضايا احليويـة املتعلقـة بالتنميـة          رصنع الق 
ومستويات حتمل الضرر من أجل تعزيز شرعية القرارات املتخذة     
ومدى االمتثال هلا، يشار، يف ضوء تطور قانون حقوق اإلنسان، 

حقـاً  إىل أنه ميكن أيضاً النظر إىل املشاركة العامة باعتبارهـا           
  .)٩٣٧(متنامياً مبوجب القانون الوطين فضالًَ عن القانون الدويل

   األمن القومي واألسرار الصناعية - ١٤ملادة ا
لبيانات واملعلومات احليوية لألمن القومي لدولة      اوز حجب   جي  

املصدر أو حلماية األسرار الصناعية أو املتعلقة بامللكية الفكرية، ولكـن           
تتعاون حبسن نية مع الدولة اليت حيتمـل أن         جيب على دولة املصدر أن      

  . يف تقدمي ما ميكن تقدميه من املعلومات يف هذه الظروفرتتأث

  لتعليقا

 إجياد استثناء ضيق من التزام الـدول        ١٤يقصد باملادة     )١(
فالدول غري ملزمـة    . ١٣ و ١٢ و ٨بتقدمي املعلومات وفقاً للمواد     

. منها القـومي  بالكشف عـن معلومات تشكل أمهية حيوية أل      
ـي املعاهدات الـيت    فوهـذا النوع مـن األحكام ليس غريباً       

 مـن اتفاقيــة قـانون       ٣١فاملادة  . تقتضي تبـادل املعلومات  
استخـدام اجملاري املائيـة الدوليـة فـي األغراض غري املالحية        
تنص أيضـاً على استثنـاء مماثـل مـن شرط الكشف عـن          

  .دفاع أو األمن الوطنينياملعلومات احليوية بالنسبة لل

                                                        
 ECE, Application of Environmental Impactنظـر ا )٩٣٦(

Assessment Principles …)  ٨ و٤، ص )أعاله ٩٠١احلاشية.  
 T. M. Franck, "Fairness in the international legalنظرا )٩٣٧(

and institutional system: general course on public international law", 

Recueil des cours …, 1993–III (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994), 

vol. 240, p. 110 .اًوانظر أيضD. Craig and D. Ponce Nava, "Indigenous 

peoples’ rights and environmental law", UNEP’s New Way Forward... 

(footnote 901 above), pp. 115–146.  
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واملعلومـات    األسرار الصناعية  ١٤وتشمل املادة     )٢(
. اليت حتميها امللكية الفكرية، باإلضافة إىل األمن القـومي        

حقـوق  "وعلى الرغم من أن األسرار الصناعية جزء مـن          
، فقد استخدم كال املصطلحني لتوفري تغطية "امللكية الفكرية

 سياق هذه املواد، من احملتمـل       ويف. كافية للحقوق احملمية  
 ١جداً أن تستلزم بعض األنشطة اليت تدخل يف نطاق املادة           

استخدام تكنولوجيا متطورة تنطوي على بعـض أنـواع         
والقوانني . املعلومات احملمية حىت مبوجب القانون الداخلي     

الداخلية للدول حتدد عادة املعلومات اليت تعترب من األسرار         
وهذا النوع من األحكـام     . ليها احلماية الصناعية وتسبغ ع  

التحوطية ليس غريباً يف الصكوك القانونية اليت تتناول تبادل 
 ٨فمثالً، تنص املادة    . املعلومات املتعلقة باألنشطة الصناعية   

من اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحـدود         
فاقية تقييم  من ات٢ من املادة ٨والبحريات الدولية، والفقرة 

األثر البيئي يف إطار عرب حدودي على توفري محاية مماثلـة           
  .لألسرار الصناعية والتجارية

 بضرورة إجياد توازن بني املصاحل ١٤وتعترف املادة   )٣(
. املشروعة لدولة املصدر وللدول الـيت حيتمـل أن تتـأثر          

ولذلك، فهي تطالب دولة املصدر اليت حتجب معلومـات         
 األسرار الصناعية بأن تتعاون حبسن نية مع        بسبب األمن أو  

 ما ميكن تقدميه من املعلومات يف       لسائر الدول يف تقدمي ك    
مـا ميكـن تقدميـه مـن        "وتشمل عبارة   . ظروف كهذه 

، مثالً، الوصف العام للمخاطر وأنواع الـضرر        "املعلومات
وتشري عبـارة   . اليت قد تتعرض هلا دولة من الدول ومداها       

 إىل الظروف املتـذرَّع هبـا حلجـب         "يف هذه الظروف  "
 على تعاون األطراف حبسن     ١٤وتشجع املادة   . املعلومات

  .نية وتعتمد على ذلك التعاون بصورة أساسية

   عدم التمييز - ١٥ملادة ا
 جيوز للدولة أن متيز بني األشـخاص الطبيعـيني أو           ال  

االعتباريني املعرضني أو الذين قد يتعرضون ملخاطر ضرر جـسيم          
 للحدود نتيجة القيام بنشاط يدخل يف نطاق هذه املواد متييزاً         عابر

ى أساس اجلنسية أو اإلقامة أو املكان الذي قد يقع فيـه            لقائماً ع 
الضرر، عند منحهم، وفقاً لنظامها القـانوين، حـق اللجـوء إىل     
إجراءاهتا القضائية أو غريها من اإلجراءات التماساً للحمايـة أو          

ما مل تتفق الدول املعنية على خالف ذلـك         ألي جرب مالئم آخر،     
  .حلماية مصاحل هؤالء األشخاص

  عليقتلا

تنص هذه املادة على مبدأ أساسي هو أن متنح دولة   )١(
املصدر حق اللجوء إىل إجراءاهتا القضائية أو غريهـا مـن           
اإلجراءات بدون متييز على أساس اجلنسية أو اإلقامـة أو          

ويستند مضمون هذه املادة  . املكان الذي قد يقع فيه الضرر     

ـ      ٣٢إىل املادة    اري املائيـة    من اتفاقية قانون استخدام اجمل
  .الدولية يف األغراض غري املالحية

 عنصرين أساسيني مهـا عـدم       ١٥وتتضمن املادة     )٢(
التمييز على أساس اجلنسية أو اإلقامة، وعدم التمييز علـى          

املبـسوطة  والقاعدة  . أساس املكان الذي قد يقع فيه الضرر      
ُتلزم الدول بضمان أن يتلقى أي شخص قد يلحق به ضرر           

، ١لحدود نتيجة لألنشطة املشار إليها يف املادة        لجسيم عابر   
أياً كانت جنسية هذا الشخص أو مكان إقامته، وبـصرف          
النظر عن املكان الذي قد يقع فيه الضرر، نفس املعاملة اليت           

. الضرر احمللي املمكن  متنحها دولة املصدر لرعاياها يف حالة       
وال يقصد هبذا االلتزام التأثري على املمارسة القائمة يف بعض          
الدول، اليت تتمثل يف مطالبة غري املقيمني أو األجانب بإرسال 
صك تأمني بالربيد كشرط للجوء إىل النظام القضائي مـن          

فهـذه  . أجل تغطية تكاليف احملكمة أو الرسـوم األخـرى        
مبوجب املادة، وقـد وضـعت يف       " زيةمتيي"املمارسة ليست   

  ".وفقاً لنظامها القانوين"االعتبار من خالل استخدام عبارة 
 أيضاً على أنه ال جيـوز لدولـة         ١٥وتنص املادة     )٣(

. املصدر التمييز على أساس املكان الذي قد يقع فيه الضرر         
وبعبارة أخرى، فإذا وقع ضرر جسيم يف الدولة ألف نتيجة          

 جرى االضطالع به يف الدولة      ١ يف املادة    لنشاط مشار إليه  
 على إقامة الدعوى حبجة     ضباء، ال جيوز للدولة باء االعترا     

  .أن الضرر قد وقع خارج نطاق واليتها
وهذه القاعدة تكميلية مثلما تدل على ذلك عبارة         )٤(
ومن مث، ميكن ". ما مل تتفق الدول املعنية على خالف ذلك"

ى أفضل الوسائل حلماية األشخاص    للدول املعنية االتفاق عل   
 اجلرب هلم،   ةالذين قد يلحق هبم ضرر جسيم أو تقدمي كفال        

ومبوجـب هـذه    . وذلك عن طريق عقد اتفاق ثنائي مثالً      
املواد، تشجَّع الدول املعنية على االتفاق على نظام خـاص         
يتناول األنشطة اليت قد تتسبب يف ضـرر جـسيم عـابر            

 ميكن للدول أيضاً أن تـوفر       ويف هذه الترتيبات،  . للحدود
عنيني يف السبل والوسائل الكفيلة حبماية مصاحل األشخاص امل

وقد اسـتخدمت   . حالة وقوع ضرر جسيم عابر للحدود     
لتوضيح أن القصد   " حلماية مصاحل هؤالء األشخاص   "عبارة  

من املادة ليس اإلحياء بأنه ميكن للدول أن تقرر، باتفـاق           
 حـق اللجـوء إىل إجراءاهتـا        متبادل، التمييز عند منحها   

القضائية أو غريها من اإلجـراءات أو منحهـا احلـق يف            
فالغرض من االتفاق بني الدول ينبغي أن يكون        . التعويض

  .دائماً هو محاية مصاحل ضحايا الضرر
وميكن االطالع على سوابق لاللتزام الوارد يف هذه   )٥(

فعلى . ليةاملادة يف اتفاقات دولية، ويف توصيات ملنظمات دو
 من اتفاقية محاية البيئة، املعقودة      ٣سبيل املثال، تنص املادة     

  :الدامنرك وفنلندا والنرويج والسويد، على ما يلي بني
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ي شخص يتأثر أو ميكن أن يتأثر بضرر ناجم عن أنشطة           أ  
ضارة بيئياً جيري االضطالع هبا يف دولة متعاقدة أخرى حيق لـه أن            

صة أو السلطة اإلدارية لتلك الدولة دعـوى        يرفع أمام احملكمة املخت   
ألنشطة، مبا يف ذلك مسألة     ابشأن مسألة مدى جواز االضطالع هبذه       

التدابري الالزمة ملنع الضرر، وأن يطعن يف قرار احملكمة أو الـسلطة            
اإلدارية إىل نفس املدى وبنفس الشروط املطبقة يف حالة أي كيـان            

  .الضطالع باألنشطةقانوين يف الدولة اليت جيري فيها ا

تطبق باملثل أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة يف حالة          و  
لدعاوى املتعلقة بطلب تعويض عن ضرر ناجم عن أنشطة ضـارة           ا

وال جيوز الفصل يف مسألة التعويض استناداً إىل قواعـد أقـل           . بيئياً
 مؤاتاة للطرف املتضرر من قواعد التعويض املتبعة يف الدولة اليت جيري

  .)٩٣٨(االضطالع فيها باألنشطة

دان يوقد أصدر جملس منظمة التعاون والتنمية يف امل  )٦(
بشأن تنفيـذ نظـام      C(77)28(Final)االقتصادي التوصية   

يكفل املساواة يف حق اللجوء إىل اإلجراءات، وعدم التمييز         
وتنص الفقرة الفرعيـة  . فيما يتعلق بالتلوث العابر للحدود   

  : مرفق تلك التوصية على ما يلي من٤ من الفقرة )أ(

 رنبغي لبلدان املصدر أن تضمن ألي شخص يلحقه ضر        ي  
من تلوث عابر للحدود، أو يكون معرضاً خلطر جسيم مـن جـراء       
تلوث عابر للحدود، أن حيظى على األقل مبعاملة مساوية للمعاملـة           
اليت متنح يف بلد املصدر، يف حاالت التلوث احمللـي ويف الظـروف             

  .)٩٣٩(لة، لألشخاص ذوي األوضاع أو املراكز املناظرةاملماث

  وارئط التأهب حلاالت ال - ١٦ملادة ا

تضع دولة املصدر خططاً احتياطية لالستجابة حلاالت الطـوارئ         
بالتعاون، عند االقتضاء، مع الدولة اليت حيتمل أن تتـأثر ومـع            

  .املنظمات الدولية املختصة

                                                        
املـادة    من ٦ أحكام مماثلة يف الفقرة      ىميكن االطالع عل  و )٩٣٨(

 من  ٨-هاء-ثاين   من اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي؛ واجلزء ال           ٢
املبادئ التوجيهية املتعلقة باملسؤولية والتبعة عن تلوث املياه العابر للحدود،          
اليت أعدهتا فرقة العمل املعنية باملسؤولية والتبعة عن تلوث امليـاه العـابر             

؛ ) املرفق،ENVWA/R.45الوثيقة (للحدود، التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا 
اق اللجنة االقتصادية ألوروبـا عـن احلقـوق        من مشروع ميث   ٦والفقرة  

وااللتزامات البيئية، الذي أُِعد يف اجتماع خرباء بشأن القانون البيئي ُعقد           
الوثيقـة   (١٩٩١مـارس   / آذار ١فربايـر إىل    / شـباط  ٢٥يف الفترة من    

ENVWA/R.38،ق األولف املر.(  
)٩٣٩( OECD, OECD and the Environment ) انظر احلاشية

 من مـشروع    ١٤يشكل هذا أيضاً لب املبدأ      و .١٥٠، ص   ) أعاله ٨٧٥
مبادئ السلوك يف ميدان البيئة من أجل توجيه الدول يف جمال حفظ املوارد             
الطبيعية اليت تتشارك فيها دولتان أو أكثر واالستخدام املتناسق هلذه املوارد           

وميكن االطالع على مناقشة ملبدأ الوصـول       ).  أعاله ٨٦٢ظر احلاشية   نا(
 S. van Hoogstraten, P.–M. Dupuy and H. Smets, "L’égalitéي يف املتساو

d’accès: pollution transfrontière", Environmental Policy and Law, vol. 

2, No. 2 (June 1976), p. 77.  

  لتعليقا

ماً يقضي باختاذ إجـراءات   تتضمن هذه املادة التزا     )١(
  إىل١٦ويستند نص املـادة   . استباقية ال إجراءات استجابة   

 من اتفاقية قانون استخدام اجملاري      ٢٨ من املادة    ٤الفقرة  
  :املائية الدولية يف األغراض غري املالحية ونصها كالتايل

ضع دول اجملرى املائي جمتمعة، عند الضرورة، خطط طوارئ         ت  
لطوارئ، بالتعاون، حيثما يقتضي األمـر، مـع الـدول    ملواجهة حاالت ا 

  .ه احلاالت ومع املنظمات الدولية املختصةذاألخرى اليت حيتمل أن تتأثر هب

احلاجة إىل وضع خطط طوارئ ملواجهة الطوارئ املمكنة        و
ويشار إىل أن واجب منـع وقـوع        . )٩٤٠(مسلم هبا متاماً  

جراءات سالمة  الكوارث البيئية يلزم الدول باختاذ تدابري وإ      
للتقليل إىل أدىن حد من احتمال وقوع حوادث بيئية كبرية، 

املفاعالت النووية، أو تسرب املواد الكيميائية       مثل حوادث 
وللدول، عند . السامة، أو تسرب النفط، أو حرائق الغابات

الضرورة، أن تتفاوض وتتفق على تدابري سالمة أو طوارئ         
رة خماطر الضرر اجلسيم العابر     حمددة يف املسائل املتعلقة بإدا    

 اعتماد  )أ(: للحدود، وميكن أن تشمل تدابري السالمة هذه      
معايري سالمة ملواقع املنشآت والعربات الصناعية والنوويـة        

 صيانة املعدات واملرافق لضمان االمتثـال       )ب(ولتشغيلها؛  
 رصد املرافق أو العربـات أو  )ج(املستمر لتدابري السالمة؛    

 تدريب العمـال ورصـد      )د(ف األخطار؛   األوضاع لكش 
وينبغي أن تتضمن   . أدائهم لضمان االمتثال ملعايري السالمة    

  .خطط طوارئ من هذا القبيل إنشاء نظم إنذار مبكر
وعلى الرغم من أن دول املصدر تتحمل املسؤولية          )٢(

األوىل عن وضع خطط الطوارئ، قد يكون من املناسب، يف 
خلطط بالتعاون مـع الـدول      حاالت كثرية، إعداد هذه ا    

. ةاألخرى اليت حيتمل أن تتأثر ومع املنظمات الدولية املختص
فعلى سبيل املثال، قد تتطلب خطط الطوارئ اشتراك دول         
أخرى حيتمل أن تتأثر، فضالً عن منظمات دوليـة لـديها          

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن    . )٩٤١(اختصاص يف امليدان بعينه   
                                                        

 E. Brown Weiss, "Environmental disasters inنظـر ا )٩٤٠(

international law", Anuario Jurídico Interamericano, 1986 (OAS, 

Washington, D. C., 1987), pp. 141–169 .  فقرار اجمللس األورويب لقـانون
املبادئ "خبصوص   ١٩٨٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ١٣البيئة رقم   

ئ البيئيـة املرتبطـة بـالتطور       راملتعلقة بالتعاون الدويل يف حاالت الطوا     
حتديد مواقع مجيع املنشآت    يدعو صراحة إىل وضع قيود على       " التكنولوجي

اخلطرة، وإىل اعتماد معايري سالمة للتقليل من خماطر حاالت الطوارئ، وإىل 
 ,Environmental Policy and Lawانظر (الرصد والتخطيط حلاالت الطوارئ 

vol. 12, No. 3 (April 1984), p. 68 ( ًوانظر أيضاG. Handl، املرجع املذكور 
  .٦٥-٦٢ ، ص) أعاله٨٧١احلاشية (

الطالع على استعراض خلطط طوارئ خمتلفة وضعتها       ل )٩٤١(
عدة منظمات وهيئات دولية مثل برنامج األمم املتحدة للبيئـة، ومنظمـة            
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، حتددها الدول املعنية، بتنسيق     أن تقوم منظمة دولية خمتصة    
  .جهود املواجهة خري تنسيق

الطوارئ على حنو أفضل     وميكن أيضاً وضع خطط     )٣(
من خالل إنشاء جلان مشتركة تتألف من أعضاء ميثلون مجيع 

وسيتعني أيضاً إنشاء نقاط اتـصال وطنيـة        . الدول املعنية 
الستعراض األمور واستخدام أحدث وسائل االتصال الـيت        

وخطـط الطـوارئ    . )٩٤٢(تناسب مع نظم اإلنذار املبكر    ت
 ١٩٩فاملادة . اماًمتملواجهة كوارث التلوث البحري معروفة 

من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تقتضي من الدول أن 
وجند أيضاً االلتزام بوضع خطط . تضع خططاً من هذا القبيل

نة تتعلق  للطوارئ يف اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف معي      
حبرائق الغابات واحلوادث النووية وغري ذلك من الكوارث        

ة محاية املوارد الطبيعية والبيئة يف      يوتنص اتفاق . )٩٤٣(البيئية
 منها، علـى أن     ١٥منطقة جنوب احمليط اهلادئ، يف املادة       

تقوم األطراف بوضع وتعزيز خطط طـوارئ فرديــة         "
  ".وخطط طوارئ مجاعيـة ملواجهة احلوادث

   اإلخطار حبدوث حالة طوارئ - ١٧دة ملاا
تقوم دولة املصدر، دون تأخري وباستخدام أسرع السبل          

فرة هلا، بإخطار الدولة اليت حيتمل أن تتـأثر حبـدوث حالـة      واملت
طوارئ فيما يتعلق بأي نشاط مضطلع بـه فـي نطـاق هـذه          

  .املواد، وتزودها جبميع املعلومات ذات الصلة واملتاحة

  لتعليقا

تتناول هذه املادة التزامات دول املـصدر عنـد           )١(
من  ٢ ويستند احلكم إىل الفقرة. مواجهة حالة طوارئ فعلية

 من اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية        ٢٨املادة  
  :يف األغراض غري املالحية، اليت جاء فيها

قوم دولة اجملرى املائي، دون إبطاء وبأسـرع الوسـائل          ت  
بإخطار الدول األخرى اليت حيتمل أن تتـأثر واملنظمـات          املتاحة،  

  .قليمهاإالدولية املختصة بكل حالة طوارئ تنشأ داخل 

                                                                                      
، ةاألغذية والزراعة، ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ التابع لألمم املتحد         

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحـدة          
لطفولة، ومنظمة الصحـة العاملية، واملنظمـة الدولية للطاقة الذرية، وجلنة ل

 B. G. Ramcharan, The International Lawالصليب األمحر الدولية، انظر 

and Practice of Early-Warning and Preventive Diplomacy: The 

Emerging Global Watch (Dordrecht, Kluwer, 1991), chapter 7 (The 

Practice of Early-Warning: Environment, Basic Needs and Disaster-

Preparedness), pp. 143–168.  
عاهدة ميـاه   مصوص إنشاء اللجان املشتركة، انظر مثالً       خب ) ٩٤٢(
  .ر الراين من التلوث باملواد الكيميائية، واتفاقية محاية هن١٩٦٠لعام  هنر السند

 E. Brownفاقات، انظر الطـالع على َسْرد هلذه االتل )٩٤٣(

Weiss، ١٤٨، ص ) أعاله٩٤٠احلاشية ( املرجع املذكور.  

 من إعالن   ١٨ترد التزامات مماثلة، على سبيل املثال، يف املبدأ         و
 ؛)٩٤٥( واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي       ؛)٩٤٤(ريو

نون البحار؛ والفقرة    من اتفاقية األمـم املتحدة لقا     ١٩٨واملادة  
 من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولـوجي؛       ١٤ من املادة    )د(١

 من االتفاقية الدولية املتعلقة بالتأهب      ٥ من املادة    )ج(١والفقرة  
واالستجابة والتعاون يف مكافحة التلوث النفطي؛ ويف عدد من         

  .)٩٤٦(االتفاقات األخرى املتعلقة باجملاري املائية الدولية
وطبقاً هلذه املادة، فإن خطورة الضرر املعين، إىل           )٢(

. ابري املطلوبـة دجانب فُجاءة وقوع احلالة الطارئة، تربر الت   
على أن الفجاءة ال تعين أن احلالة تكون، بالضرورة، غـري           

فيمكن، من خالل ُنظم اإلنذار املبكر املنشأة       . متوقعة كلياً 
 إدراك أن   أو من خالل توقع اضطرابات خطرية يف الطقس،       

وميكن أن يتيح هذا األمر للـدول       . حالة الطوارئ وشيكة  
املعنية بعض الوقت للتحرك واختاذ تدابري معقولة وممكنـة         
وعملية لتجنب اآلثار السيئة ملثل حاالت الطوارئ هذه، أو، 

وتعين عبـارة  . على أي حال، للتخفيف من هـذه اآلثار      
تعين عبــارة   فور العلم حبالـة الطوارئ، و    " دون تأخري "
أن على الدولـة أن     " وباستخدام أسرع السبل املتوفرة هلا    "

  .تستخدم أسرع وسيلة اتصـال ميكـن أن تلجأ إليها

                                                        
  . أعاله٨٥٧نظر احلاشية ا )٩٤٤(
 من هذه االتفاقية على إبالغ معلومـات        ٥نص املادة   ت )٩٤٥(

 وقوع احلادث النـووي     نزم) أ: "(مفصلة إىل الدول اليت حيتمل أن تتأثر      
ـ    ) ب(ومكانه بالضبط وطبيعته؛     الـسبب  ) ج(ين؛  املرفق أو النشاط املع

املفترض أو احملدد للحادث النووي وتطوره املتوقع فيما يتصل بإطالق املواد           
اخلصائص العامة إلطالق املواد املشعة، ويـشمل       ) د(املشعة عرب احلدود؛    

ذلك، حسب االقتضاء، طبيعة تلك املواد وشكلها املـادي والكيميـائي           
 املعلومـات املتعلقـة     )    ه(احملتمل وكميتها وتركيبها وارتفاعها الفعلـي؛       

باألحوال الراهنة واملتوقعة لألرصاد اجلوية وللمياه والالزمة لتوقع إطـالق          
نتائج الرصد البيئي املتصل بـإطالق املـواد        ) و(املواد املشعة عرب احلدود؛     

التدابري الوقائية املتخذة أو املزمع اختاذها خـارج        ) ز(املشعة عرب احلدود؛    
  ". املتوقع عرب الزمن للمواد املشعة املنطلقةلسلوكا) ح(املوقع؛ 

 من اتفاقية محاية هنر     ١١نظر، على سبيل املثال، املادة      ا )٩٤٦(
 the Agreement concerning theالراين من التلوث بـاملواد الكيميائيـة؛ و  

Activities ofAgencies for the Control of Accidental Water Pollution by 

Hydrocarbons or Other Substances capable of Contaminating Water and 

Recognized as such under the Convention of 16 November 1962 

between France and Switzerland concerning Protection of the Waters of 

Lake Geneva against Pollution (1977 Official Collection of Swiss 

Laws, p. 2204), reproduced in B. Ruester, B. Simma and M. Bock, 

International Protection of the Environment, vol. XXV (Dobbs Ferry, 

N. Y., Oceana, 1981), p. 285; and the Agreement on Great Lakes Water 

Quality, concluded between Canada and the United States (United 

States Treaties and Other International Agreements, 1978-79, vol. 30, 

part 2 (Washington, D. C., United States Government Printing Office, 

1980), No. 9257).  
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وقد تنشأ حاالت الطوارئ عن أسباب طبيعية أو          )٣(
وال ختل التدابري اليت تتخذ يف هذا الشأن . عن تصرف بشري

  . ذه املوادبأية مطالبات باملسؤولية يقع حبثها خارج نطاق ه

  العالقة بقواعد القانون الدويل األخرى  - ١٨ملادة ا
عـاتق الـدول     ال ختل هذه املواد بأي التزام يقع على         

  .مبوجب املعاهدات أو قواعد القانون الدويل العريف ذات الصلة

  لتعليقا

   هو أن توضح أن هذه املـواد       ١٨املقصود باملادة     )١(
التزامات للدول مبوجب ال ختل بوجود أو سريان أو أثر أي 

القانون الدويل فيما يتعلق بفعل أو امتناع عن فعـل مـن            
وبالتايل ال جيـوز أن     .  املواد هاألفعال اليت تسري عليها هذ    

يستدل من دخول النشاط يف نطاق هذه املواد على وجود          
أو عدم وجود أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل،          

رى، فيما يتعلق بالنـشاط     مبا يف ذلك أي قاعدة أولية أخ      
  .املعين أو بآثاره الفعلية أو احملتملة العابرة للحدود

 إىل أي ١٨لـواردة يف املـادة    اواملقصود باإلشـارة      )٢(
التزامات تقع على عاتق الدول هـو أن تـشمل االلتزامـات            
التعاهدية وااللتزامات مبوجب القانون الـدويل العـريف علـى          

 أن تشمل كالً مـن القواعـد ذات         واملقصود هبا أيضاً  . السواء
 - سواء على منطقة معينة أو على نشاط حمدد       -االنطباق املعني   

وليس القصد من هذه    . والقواعد اليت تتسم بنطاق عاملي أو عام      
املادة أن حتل مجيع املسائل املتعلقة بأي نزاع ينشأ عن وجـود            

لـدويل  تداخل بني االلتزامات املترتبة على املعاهدات والقانون ا       
  .العريف وااللتزامات مبوجب هذه املواد

   تسوية املنازعات- ١٩ملادة ا
واد أو تطبيقها   أي نزاع يتعلق بتفسري هذه امل       - ١

يسّوى سريعاً، بوسائل التسوية السلمية اليت ختتارها أطراف الرتاع 
باالتفاق املتبادل، ومن بينها املفاوضات، أو الوساطة، أو التوفيق،         

  .و التسوية القضائيةأو التحكيم، أ
إذا تعذر التوصل إىل اتفاق بشأن وسائل التسوية          -٢

لجأ أطراف الرتاع، بناء على طلب تالسلمية يف غضون فترة ستة أشهر،       
  . أي منها، إىل إنشاء جلنة لتقصي احلقائق تكون حمايدة

تتكون جلنة تقصي احلقائق من عضو واحـد          - ٣
و آخر، زيادة علـى     يسميه كل طرف مـن أطراف الرتاع، وعض      

ذلك، ال حيمل جنسيـة أي طرف من أطـراف الـرتاع خيتـاره             
  .نةجاألعضـاء املعينون ويتوىل رئاسة الل

إذا كان أحد أطراف الرتاع يتألف من أكثر          - ٤
من دولة واحدة ومل تتفق هذه الدول على عضو مشترك يف اللجنة            

 احلق فسمت كل واحدة منها عضواً، كان للطرف اآلخر يف الرتاع
  .يف تسمية عدد من أعضاء اللجنة مساو لذلك العدد

إذا مل يتمكن األعضاء الذين تـسميهم أطـراف           -٥
ع من االتفاق على رئيس خالل ثالثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة،       االرت

جاز ألي طرف من أطراف الرتاع أن يطلب إىل األمني العـام لألمـم              
. ي طرف من أطراف الـرتاع     املتحدة أن يعني رئيساً ال حيمل جنسية أ       

وإذا أخفق أي طرف من أطراف الرتاع يف تسمية عـضو يف غـضون              
، جاز ألي طرف آخر من      ٢ويل عمالً بالفقرة    ثالثة أشهر من الطلب األ    

أطراف الرتاع أن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يعني شخصاً            
ص ويشكل الـشخ  . ال حيمل جنسيـة أي طرف مـن أطراف الرتاع       

  .املعني على هذا النحو جلنـة مكونـة من عضو واحد
تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية األصوات، ما مل         - ٦

ة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إىل أطراف          نتكن جل 
الرتاع وتبني فيه النتائج اليت توصلت إليها وتوصـياهتا، وتنظـر           

  .أطراف الرتاع يف التقرير حبسن نية

  لتعليقا

 على قاعدة أساسية لتسوية املنازعات      ١٩تنص املادة     )١(
. ملـواد االناشئة عن تفسري أو تطبيق نظام املنع املبيَّن يف هـذه            

والقاعدة تكميلية الطابع وتنطبق عندما ال يكون لدى الـدول          
  .املعنية اتفاق واجب التطبيق لتسوية مثل هذه املنازعات

 يتم إال بعد    ومن املفترض أن تطبيق هذه املادة ال        )٢(
أن تكون الدول املعنية قد استنفدت مجيع وسائل اإلقنـاع          

فاوضات املالئمة اليت حتت تصرفها من خالل املشاورات وامل
اليت ميكن أن تعقد نتيجة االلتزامات املفروضة مبقتضى هذه         

  .املواد أو بغريها يف السياق املعتاد للعالقات بني الدول
فاق من خالل التـشاور أو      وإذا تعذر التوصل إىل ات      )٣(

التفاوض، ُتشجَّع الدول املعنية على مواصلة بذل اجلهود لتسوية         
ة السلمية األخرى اليت قد تلجـأ إليهـا         ينزاعها بوسائل التسو  

باتفاق متبادل فيما بينها، مبا فيها الوسـاطة، أو التوفيـق، أو            
 وهذه وسائل حلل املنازعات حالً. التحكيم، أو التسوية القضائية

سلمياً ترد يف املادة الثالثة والثالثني من ميثاق األمم املتحدة، ويف          
عالن مبـادئ القـانون    إالفقرة الثانية من الفرع ذي الصلة من    

الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق         
 من الفرع أوالً من إعـالن       ٥مث يف الفقرة     )٩٤٧(األمم املتحدة 

 ،)٩٤٨(ن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل الـسلمية      مانيال بشأ 
وتلك سبل متاحة أمام الدول بوصفها خيارات حـرة ميكـن           

  .)٩٤٩(ليها بصورة مشتركةعاالتفاق 

                                                        
  . أعاله٢٧٣نظر احلاشية ا )٩٤٧(
 تـشرين   ١٥ املـؤرخ    ٣٧/١٠عية العامـة    مرار اجل ق )٩٤٨(

  .، املرفق١٩٨٢نوفمرب /الثاين
لى حتليل للوسائل املختلفة لتسوية املنازعات      الطالع ع ل )٩٤٩(

بالوسائل السلمية، واإلشارات إىل الصكوك الدولية ذات الـصلة، انظـر           
Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States 

  ).E.92. V.7تحدة، رقم املبيع ملمنشورات األمم ا(
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وإذا مل تتمكن الدول املعنية من التوصل إىل اتفاق           )٤(
أو إىل أي وسيلة سلمية لتسوية املنازعات يف غضون فتـرة   

 تفرض على الدول، ١٩ن املادة    م ٢ستة أشهر، فإن الفقرة     
بناء على طلب إحداها، أن تلجأ إىل تعيني جلنـة لتقـصي      

 من املادة ٥ و٤ و٣الفقرات  وتفّصل. احلقائق تكون حمايدة
 اإلجراء اإللزامي القاضـي بتعـيني جلنـة لتقـصي           ١٩

وهذا اإلجراء اإللزامـي مفيـد وضـروري        . )٩٥٠(احلقائق
ورة عاجلة على أساس ملساعدة الدول على حل منازعاهتا بص

فكثرياً ما تعود جـذور     . حتديد وتقييم موضوعيني للوقائع   
عدم التقدير الـسليم   اخلالفات أو املنازعات بني الدول إىل    

  .للوقائع الصحيحة ذات الصلة باملوضوع
واللجوء إىل جلان حمايدة لتقصي احلقائق طريقـة          )٥(

ائية أو  معروفة جيداً وترد يف صلب عدد من املعاهدات الثن        
املتعددة األطراف، ومنها ميثاق عصبة األمم، وميثاق األمم        

خصصة تاملتحدة، والصكوك التأسيسية لبعض الوكاالت امل     
. واملؤسسات الدولية األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة      

وإمكانات مسامهتها يف تسوية املنازعات الدولية يعترف هبا        
 كـانون   ١٦خ  املؤر) ١٨- د (١٩٦٧قرار اجلمعية العامة    

                                                        
اجملاري املائية  من اتفاقية قانون استخدام   ٣٣نظر املادة   ا )٩٥٠(

  .الدولية يف األغراض غري املالحية

". مسألة طرق تقصي احلقائق   " بشأن   ١٩٦٣ديسمرب  /األول
واإلعالن املتعلق بتقصي احلقائق الذي تضطلع بـه األمـم          
املتحدة يف ميدان صون السلم واألمن الدوليني الذي اعتمدته 

 كـانون   ٩ املؤرخ   ٤٦/٥٩اجلمعية العامة يف مرفق قرارها      
  .١٩٩١ديسمرب /األول

جان عادةً، حبكم الوالية املـسندة      وتتمتع هذه الل    )٦(
إليها يف حتري الوقائع وتوضيح املسائل املتنـازع عليهـا،          

 اسـتماع لألطـراف     تباالختصاص يف ترتيـب جلـسا     
  .واستجواب الشهود أو إجراء زيارات موقعية

وينبغي لتقرير اللجنة، عادة، أن حيدد أو يوضـح           )٧(
ى تقييم أو   وبقدر ما ال تنطوي هذه الوقائع عل      ". الوقائع"

لكن تظل للدول . تقدير، فإهنا ال تكون بوجه عام حمل نزاع
ـ    وزن لتلـك  ناملعنية احلرية يف أن تعطي ما تراه مناسباً م

ومع ذلك تقتـضي  . لدى التوصل إىل حل للرتاع " الوقائع"
 من الدول املعنية أن تنظر يف تقرير جلنة تقـصي           ١٩املادة  

  .)٩٥١(احلقائق حبسن نية على أقل تقدير

                                                        
  .٩رد وصف معايري حسن النية يف التعليق على املادة ي )٩٥١(
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  لفصل السادسا

  لتحفظات على املعاهداتا

   مقدمة- لف أ
 ٩ املؤرخ   ٤٨/٣١أيدت اجلمعية العامة يف قرارها        - ٩٩

 قرار اللجنة القاضي بإدراج     ١٩٩٣ديسمرب  /ولكانون األ 
القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظـات علـى       "موضوع  
  .يف جدول أعماهلا" املعاهدات

ا السادسة واألربعـني،    وقامت اللجنة، يف دورهت     - ١٠٠
، بتعيني السيد آالن بيليـه مقـرراً        ١٩٩٤املعقودة يف عام    

  .)٩٥٢(خاصاً هلذا املوضوع
لجنة يف دورهتا السابعة واألربعني، املعقودة لوتلقـت ا  -١٠١

  .)٩٥٣(، التقرير األول للمقرر اخلاص وناقشته١٩٩٥يف عام 
ويف أعقاب تلك املناقشة، خلـص املقـرر اخلـاص            -١٠٢
تنتاجات اليت استخلصها من نظر اللجنة يف املوضوع، وهي         االس

التحفظـات علـى    "تتعلق بعنوان املوضوع، الـذي أصـبح        
بالشكل الذي سوف تتخذه نتائج الدراسة والذي       و؛  "املعاهدات

ينبغي أن يكون دليل ممارسة فيما يتصل بالتحفظات؛ وباملرونة         
؛ وبتوافـق   اليت ينبغي أن يتسم هبا عمل اللجنة بشأن املوضوع        

اآلراء يف اللجنة على وجوب عدم إحداث تغيري يف األحكـام           
 ١٩٧٨ و ١٩٦٩ذات الصلة من اتفاقيـات فيينـا لألعـوام          

وتشكل هذه االستنتاجات، يف نظـر اللجنـة،        . )٩٥٤(١٩٨٦و
نتائج الدراسة األولية اليت طلبتها اجلمعية العامـة يف قراريهـا           

أما . ١٩٩٤رب ديسم/ كانون األول  ٩ املؤرخ   ٤٩/٥١ و ٤٨/٣١
دليل املمارسة، فإنه سوف يتخذ شكل مشاريع مبادئ توجيهية         

يهيـة  جمشفوعة بتعليقات، وسوف تكون هـذه املبـادئ التو      
والتعليقات عليها ذات عون للدول واملنظمات الدوليـة علـى          
  .صعيد املمارسة وسوف ترافقها، عند الضرورة، أحكام منوذجية

ني أيضاً، خّولت اللجنـةُ،     ويف الدورة السابعة واألربع     -١٠٣
 املقرَر اخلاص سـلطةَ     ،)٩٥٥(وفقاً للممارسة اليت اتبعتها يف السابق     

                                                        
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٩٤ولية  حنظر  ا )٩٥٢(

  .٣٨١، الفقرة ٣٧٣ص 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (لثاين  ا اجمللد   ،١٩٩٥ولية  ح )٩٥٣(

A/CN.4/470.  
، ٢١٠، ص   )زء الثـاين  اجل(جمللد الثاين   ا،  املرجع نفسه  )٩٥٤(

  .٤٨٧لفقرة ا ،A/50/10لوثيقة ا
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٨٣ولية  حنظر  ا )٩٥٥(

  .٢٨٦، الفقرة ١١٥ص 

تحفظات على املعاهدات من أجـل      لإعداد استبيان مفصل عن ا    
الوقوف على ممارسات الدول واملنظمات الدولية، وال سيما تلك         
اليت أودعت لديها اتفاقيات متعددة األطراف، وعلى ما تواجهـه          

. وأرسلت األمانة االستبيان إىل اجلهات املعنية     . )٩٥٦(مشاكلمن  
 ١١ املـؤرخ    ٥٠/٤٥وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف قرارها       

، باستنتاجات اللجنة ودعت هـذه      ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول 
األخرية إىل مواصلة أعماهلا وفق النهج املبني يف تقريرها ودعـت           

  .)٩٥٧(بيانأيضاً الدول إىل الرد على هذا االست
وقد ُعرض على اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني،   - ١٠٤

عـن   ، التقرير الثاين للمقرر اخلـاص     ١٩٩٦املعقودة عاَم   
وأرفق املقرر اخلاص بتقريره مشروع قـرار      . )٩٥٨(املوضوع

للجنة عن التحفظات على املعاهدات الـشارعة املتعـددة         
 قد ُوجِّه   األطراف، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان، كان      

إىل اجلمعية العامة بغرض توجيه نظرها إىل اجلوانب القانونية 
نـة مل   جإال أن الل  . )٩٥٩(للمسألة وتوضيح هذه اجلوانـب    

تتمكن، لضيق الوقت، من النظر يف التقرير ويف مـشروع          
القرار، على الرغم من أن بعض األعضاء أعربوا عن آرائهم          

ة إرجاء املناقشة   ونتيجة لذلك، قررت اللجن   . بشأن التقرير 
  .)٩٦٠(حول املوضوع إىل الدورة املقبلة

وُعرض على اللجنة من جديد يف دورهتا التاسـعة     - ١٠٥
، التقرير الثـاين للمقـرر      ١٩٩٧املعقودة عاَم    واألربعني،

  .اخلاص عن املوضوع
ويف أعقاب املناقشة، اعتمدت اللجنة استنتاجات        - ١٠٦

شارعة املتعـددة   أولية بشأن التحفظات على املعاهدات ال     
  .)٩٦١(األطراف، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان

                                                        
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٩٥ولية  حنظر  ا )٩٥٦(

  .٤٨٩ الفقرة ،A/50/10، الوثيقة ٢١٠ص 
 منظمة دولية حىت    ٢٤ دولة و  ٣٣دت على االستبيان    ر )٩٥٧(

  .٢٠٠٠ه يولي/ متوز٢٧
، الوثيقتـان   )اجلزء األول ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦ولية  ح )٩٥٨(

A/CN.4/477 وAdd.1 وA/CN.4/478و Rev.1.  
، ١٧٥، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    املرجع نفسه  )٩٥٩(

  .٢٣٨ واحلاشية ١٣٦لفقرة ا ،A/51/10لوثيقة ا
، املرجع نفسه طالع على ملخص للمناقشات، انظر      لال )٩٦٠(

  .١٣٧ وما يليها، وال سيما الفقرة ١٦٨اء، ص الفصل السادس، الفرع ب
، ١٠٨، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٧ولية  ح )٩٦١(

  .١٥٧الفقرة 
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 ٥٢/١٥٦وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف قرارها   - ١٠٧
، باالسـتنتاجات   ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥ؤرخ  ملا

األولية للجنة وبالدعوة اليت وجهتها إىل مجيع اهليئات املنشأة         
ف واليت قد ترغب   مبوجب املعاهدات الشارعة املتعددة األطرا    

يف أن تقدم، بصورة خطية، تعليقاهتـا ومالحظاهتـا علـى           
االستنتاجات إىل القيام بذلك، ووجهت يف الوقت نفسه نظر        
احلكومات إىل ما يتسم به اإلدالء بآرائها حول االستنتاجات         

  .األولية من أمهية للجنة
وُعرض على اللجنة يف دورهتا اخلمسني، املعقودة         - ١٠٨
 ،)٩٦٢( التقرير الثالث للمقرر اخلاص عن املوضوع      ،١٩٩٨عاَم  

الذي يتناول تعريف التحفظات على املعاهـدات واإلعالنـات     
واعتمدت اللجنة مؤقتاً يف تلـك      .  تصدر بشأهنا  يتالتفسريية ال 

  .)٩٦٣(الدورة ستة مشاريع مبادئ توجيهية
وُعرض على اللجنة من جديد، يف دورهتا احلاديـة           - ١٠٩

، ذلك اجلزء من التقرير الثالث      ١٩٩٩ة عاَم   واخلمسني املعقود 
للمقرر اخلاص الذي مل تتمكن اللجنة من النظر فيه يف دورهتا           

. )٩٦٤(زء األول من تقريره الرابع عن املوضوع      اخلمسني، واجل 
وعالوة على ذلك، أرفقت بالتقرير قائمة بـاملراجع املنقحـة          

قـد  بشأن التحفظات على املعاهدات اليت كان املقرر اخلاص         
قّدم صيغة أولية منها يف الدورة الثامنة واألربعـني أُرفقـت           

حفظـات  توتناول التقرير الرابع أيضاً تعريف ال     . بتقريره الثاين 
ويف الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة     . واإلعالنات التفسرييـة 

  .)٩٦٥( مشروَع مبدأ توجيهي١٧مؤقتاً 
كما اعتمدت اللجنــة، على ضوء النظـر يف          - ١١٠
ات التفسريية، نصاً جديداً ملشروع املبدأ التوجيهي       اإلعالن

ومشروع املبدأ  ) موضوع التحفظات ] (٤- ١- ١ [١- ١- ١
والذي أصـبح   (مل عنواناً وال رقماً     حيالتوجيهي الذي ال    

  )).نطاق التعاريف(١- ٦مشروع املبدأ التوجيهي 
، ٢٠٠٠ويف الدورة الثانية واخلمسني، املعقودة عاَم      - ١١١

لى اللجنة التقرير اخلامس للمقرر اخلاص عن       كان معروضاً ع  
والذي يتناول من ناحية بدائل التحفظات       )٩٦٦(هذا املوضوع 

ية، ويتناول من ناحية أخرى اإلجراءات      واإلعالنات التفسري 

                                                        
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح )٩٦٢(

A/CN.4/491 وAdd.1-6.  
، ٢٠٠، ص   )اجلزء الثـاين  (د الثاين   ل، اجمل املرجع نفسه  )٩٦٣(

  .٥٤٠الفقرة 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (ثاين   اجمللد ال  ،١٩٩٩ولية  ح )٩٦٤(

A/CN.4/499.  
، ١٧١، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    املرجع نفسه  )٩٦٥(

  .٤٧٠الفقرة 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )٩٦٦(

A/CN.4/508و Add.1-4.  

املتعلقة بالتحفظات واإلعالنات التفسريية، ال سيما إصدارها       
ويف . ومسألة التحفظات واإلعالنات التفـسريية املتـأخرة      

لدورة نفسها، اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة مخسة مـشاريع         ا
وأرجأت إىل الدورة التالية النظـر يف        )٩٦٧(مبادئ توجيهية 

اين من التقرير اخلامس للمقرر اخلـاص الـوارد يف          ثاجلزء ال 
  .Add.4و A/CN.4/508/Add.3الوثيقتني 

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية- اء ب

  ير اخلامس اجلزء الثاين من التقر- ١
ُعرض على اللجنة يف دورهتا احلالية اجلزء الثاين من           - ١١٢

يتناول  لذيا) Add.4 و A/CN.4/508/Add.3(التقرير اخلامس   
مسائل اإلجراءات املتصلة بالتحفظات واإلعالنات التفسريية،      

 ٢٦٧٩ و ٢٦٧٨ و ٢٦٧٧وقد حبثتـه اللجنـة يف جلـساهتا         
  .، على التوايل٢٠٠١مايو / أيار٢٣ و٢٢ و١٨املعقودة يف 

 ٢٣ املعقـودة يف     ٢٦٧٩وقررت اللجنة، يف جلـستها        -١١٣
، أن حتيل إىل جلنة الـصياغة مـشاريع املبـادئ           ٢٠٠١مايو  /أيار
، )إبداء التحفظات عند التوقيع واإلقرار الرمسي      (١-٢-٢جيهية  والت
إبداء التحفظات أثناء التفاوض بشأن نص املعاهدة أو         (٢-٢-٢و

عـدم إقـرار     (٣-٢-٢، و ) واإلقرار الرمسـي   اعتماده أو توثيقه  
] على اتفاق ذي شكل مبـّسط     [التحفظات اليت تبدى عند التوقيع      

 ٤-٢-٢، و ])على معاهدة يبدأ نفاذها مبجـرد التوقيـع عليهـا         [
  ،)التحفظات عند التوقيع املنصوص عليها صـراحة يف املعاهـدة         (
 قبـول اإلبـداء    (٢-٣-٢، و )اإلبداء املتأخر للتحفظ   (١-٣-٢و

االعتراض علـى اإلبـداء املتـأخر        (٣-٣-٢، و )املتأخر للتحفظ 
االستبعاد أو التعديل املتأخر لآلثار القانونية       (٤-٣-٢، و )للتحفظ

األوقات  (٣-٤-٢و ،)املترتبة على معاهدة بوسائل غري التحفظات     
إصـدار   (٤-٤-٢، و )اليت جيوز فيها إصدار إعـالن تفـسريي       

فاوض بشأن نـص معاهـدة أو   إعالنات تفسريية مشروطة عند الت 
 ٥-٤-٢، و )اعتماده أو توثيقه أو التوقيع عليه واإلقـرار الرمسـي         

عدم التصديق على اإلعالنات التفسريية الصادرة عند التوقيع        (
معاهدة يبدأ نفاذها مبجـرد     ] [اتفاق ذي شكل مبسط   [على  

اإلعالنات التفسريية الصادرة عند  (٦- ٤- ٢، و])التوقيع عليها
 ٧- ٤- ٢، و )ملنصوص عليها صـراحة يف املعاهـدة      التوقيع وا 

اإلعالنـات   (٨- ٤- ٢و) اإلعالنات التفـسريية املتـأخرة    (
  ).التفسريية املشروطة املتأخرة

يوليـه  / متوز ٢٤ املعقودة يف    ٢٦٩٤ويف اجللسة     - ١١٤
، حبثت اللجنة واعتمدت مؤقتاً مـشاريع املبـادئ         ٢٠٠١

ليت تبدى  التأكيد الرمسي للتحفظات ا    (١- ٢- ٢التوجيهية  

                                                        
، ١٨٥، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    املرجع نفسه  )٩٦٧(

  .٦٦٣ الفقرة ،A/55/10الوثيقة 
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 )٩٦٨(]٣- ٢- ٢ [٢- ٢- ٢، و )لدى التوقيع على املعاهـدة    
احلاالت اليت ال يشترط فيها تأكيد التحفظات اليت تبدى         (
] ٤- ٢- ٢ [٣- ٢- ٢، و )دى التوقيع علـى املعاهـدة     ـل
التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع إذا كانت املعاهدة تنص (

، )إبداء حتفظات متأخرة  (١- ٣- ٢، و )علـى ذلك صراحة  
 ٣- ٣- ٢، و )قبول إبداء حتفظـات متـأخرة      (٢- ٣- ٢و
 ٤- ٣- ٢، و )االعتراض على إبـداء حتفظـات متـأخرة       (
االستبعاد أو التعديل الالحق لآلثار القانونية املترتبة على        (

األوقات اليت   (٣- ٤- ٢، و )معاهدة بوسائل غري التحفظات   
] ٥- ٤- ٢ [٤- ٤- ٢، و )جيوز فيها إصدار إعالن تفسريي    

عالن التفسريي الصادر عند التوقيع     عدم اشتراط تأكيد اإل   (
التأكيـد الرمسـي    ] (٤- ٤- ٢ [٥- ٤- ٢، و )على املعاهدة 

إلعالنات تفسريية مشروطة أبديت عنـد التوقيـع علـى          
إصدار إعـالن تفسريي   ] (٧- ٤- ٢ [٦- ٤- ٢، و )معاهدة
إصدار إعالن تفـسريي    ] (٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢، و )متأخر

  ).مشروط متأخر
نصوص مشاريع املبادئ   وترد يف الفرع جيم أدناه        - ١١٥

  .التوجيهية هذه والتعليقات عليها

   التقرير السادس- ٢
ير الـسادس للمقـرر     رُعرض على اللجنة أيضاً التق      - ١١٦

وهو يتناول   Add.1-3)و (A/CN.4/518اخلاص عن املوضوع    
وال سـيما   (طرائق إبداء التحفظات واإلعالنات التفـسريية       

 واإلعالنات التفسريية وإشهار التحفظات) شكلها واإلشعار هبا
  ).إبالغها، واجلهات املرسلة إليها، والتزامات اجلهة الوديعة(

 إىل ٢٦٨٩يف التقريـر يف جلـساهتا    وقد نظرت اللجنة   -١١٧
  .٢٠٠١وليه ي/ متوز٢٠ و١٩ و١٨ و١٧ و١٣ املعقودة يف ٢٦٩٣

  عرض املقرر اخلاص لتقريره السادس  )أ(
فصل األول من تقريره ذكر املقرر اخلاص أوالً أن ال  - ١١٨

السادس يتناول التطورات اليت حدثت بعد صدور التقريـر         
ة باملوضوع داخل جلنـة     قاخلامس، مبا فيها التطورات املتعل    

حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحايـة حقـوق         
وقال إن الفصل الثاين من تقريره يتناول مشاكل        . اإلنسان

أما مـسألتا   ( جداً   إبداء التحفظات، وهي مشاكل معقدة    
قبول التحفظات أو االعتراضات اليت قد تقدم بشأهنا، فإهنما 

ويتضمن مرفق التقريـر    ). ستكونان موضوع تقريره املقبل   
السادس النص املوحد جلميع مشاريع املبـادئ التوجيهيـة         

                                                        
 األرقام الواردة بني قوسني معقـوفتني األرقـام         قابلت )٩٦٨(

  .األصلية ملشاريع املبادئ اليت اقترحها املقرر اخلاص

الواردة يف تقريريه اخلامس والسادس على الرغم مـن أن          
قرير اخلامس قد أُحيلت إىل     املبادئ التوجيهية الواردة يف الت    

جلنة الصياغة نظراً إىل عدم التمكن من النظر يف التقريـر           
  .اخلامس يف الدورة الثانية واخلمسني للجنة

اص بعـرض مشاريع املبادئ    وقد بـدأ املقرر اخل     - ١١٩
 ٢- ٤- ٢، و١- ٤- ٢، و٤- ١- ٢ إىل ١- ١- ٢التوجيهيـة  

راً،  مكر١- ٤- ٢ مكرراً و  ٣- ١- ٢مبا يف ذلك املشروعان     (
  ).٣- ١- ٢فضالً عن بديلني ملشروع املبدأ التوجيهي 

الـشـكل   (١- ١- ٢ومشروع املبدأ التوجيهي      - ١٢٠
 الذي يشترط إبداء التحفظات كتابـة،       ،)٩٦٩()الكتابـي

 ٢٣ من املـادة     ١يورد أساساً نص اجلزء األول من الفقرة        
ومبا أن دليل   . ١٩٨٦ و ١٩٦٩مـن اتفاقييت فيينا لعامـي     

غي أن يكون مستقالً كلياً، فإنه يبـدو مـن          املمارسة ينب 
فيينا املتعلقة   املناسب أن تستنسخ فيه حرفياً أحكام اتفاقييت      

وذكَّر املقرر اخلاص بأنه كان هناك اتفاق شبه . بالتحفظات
إمجاعي على إبداء التحفظات كتابةً، وفق ما تـشري إليـه           

وحىت لو أمكن من الناحية النظريـة       . األعمال التحضريية 
، فإن تأكيد هذه التحفظات     "حتفظات شفوية "صور إبداء   ت

عند اإلعراب عن املوافقة على االرتبـاط سـوف يقـدم           
بالضرورة خطياً، وفق ما نص عليه مشروع املبدأ التوجيهي    

  .)٩٧٠()شكل التأكيد الرمسي (٢- ١- ٢
وتبقى مسألة معرفة ما إذا كان ميكن تطبيق هـذه            - ١٢١

وليست املمارسة، . التفسرييةالقواعد نفسها على اإلعالنات 
وهي غري واضحة وال مستقرة متاماً، عوناً كـبرياً يف هـذا         

ولكن، رمبا كان جيب التمييز، هنا أيـضاً، بـني          . نأالش
اإلعالنات التفسريية البسيطة واإلعالنات املشروطة، ذلك أن 

مشروع املبدأ التوجيهي   (األوىل ال تتطلب أي شكل خاص       
  .)٩٧١()ات التفسرييةإصدار اإلعالن: ١- ٤- ٢

                                                        
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٦٩(

  :املقرر اخلاص
  تايبكالشكل ال  ١-١-٢"

  ".جيب أن يبدى التحفظ كتابةً"
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧٠(

  :ر اخلاصاملقر
  شكل التأكيد الرمسي   ٢-١-٢"

عندما يكون التأكيد الرمسي للتحفظ ضرورياً، فإنه يتعني        "
  ."أن يتم كتابة

يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧١(
  :املقرر اخلاص

  دار اإلعالنات التفسرييةصإ  ١-٤-٢"
جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شـخص خمـول          "

ولة أو املنظمة الدولية لغرض اعتماد أو توثيق        صالحية متثيل الد  
نص معاهدة أو لغرض التعبري عن موافقة الدولـة أو املنظمـة            

  ".الدولية على االرتباط مبعاهدة
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أما فيما يتعلق باإلعالنات التفسريية املشروطة، فإن   - ١٢٢
 تود الدولة صاحبة اإلعـالن أن تقدمـه إىل          يالتفسري الذ 

األطراف األخرى جيب أن يكون معروفاً هلذه األخـرية إذا          
اعتزمت إبداء رد فعل، كما هو األمـر متامـاً يف حالـة             

 القاعدة نفـسها    إتباع،  فيبدو من املنطقي، إذاً   . التحفظات
إصـدار اإلعالنـات    : ٢- ٤- ٢مشروع املبدأ التوجيهي    (

  .)٩٧٢()التفسريية املشروطة
وقد حرص املقرر اخلاص، يف هذا الصدد، على أن           - ١٢٣

يوضح أنه تساءل، شأنَ أعضاء آخرين يف اللجنة، عما إذا          
كان من الضروري حقاً إفراد مشاريع مبـادئ توجيهيـة          

 التفسريية املشروطة مـا دام يبـدو أن         مستقلة لإلعالنات 
ـ القواعد القانونية املطبقة عليها مماثلة لتلك املطب       ة علـى   ق

إال أنه بدا لـه أن من األنسب االنتظار إىل أن      . التحفظات
تبحث اللجنة التحفظات واإلعالنات التفسريية املـشروطة       
قبل اختاذ قرار حول ما إذا كان من املالئم اإلبقـاء علـى             

فإذا اتضح أن آثار    . ئ التوجيهية املتعلقة هبذه األخرية    املباد
التحفظات واإلعالنات التفسريية املشروطة واحدة، فقـد       
يكون من املمكن عندئذ حذف مجيع املبـادئ التوجيهيـة          
املتعلقة باإلعالنات التفسريية املشروطة، باسـتثناء مبـدأ        
واحد، عام ينص على أن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة           

تحفظات تنطبق، مع إجراء ما يلزم من تغيريات، علـى          بال
  .اإلعالنات التفسريية املشروطة

 ٣- ١- ٢ما يتعلق مبشروع املبـدأ التـوجيهي        يوف  - ١٢٤
 ذكَّر  ،)٩٧٣()صالحية إبداء التحفظات على الصعيد الدويل     (

                                                        
ـ        ف )٩٧٢(  هيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترح

  :املقرر اخلاص
  إصدار اإلعالنات التفسريية املشروطة  ٢-٤-٢"

  .لتفسريي املشروط كتابةجيب أن يصدر اإلعالن ا  -١"
إذا لزم التأكيد الرمسي لإلعالن التفسريي املشروط         -٢"

  .يتم تأكيده بنفس الطريقة
جيب إبالغ اإلعالن التفسريي املشروط كتابـة إىل          -٣"

عاقدة األخـرى وإىل الـدول      تالدول املتعاقدة وإىل املنظمات امل    
ـ           صبح األخرى واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلـا أن ت

وينبغي كذلك أن يبلغ اإلعالن التفـسريي       . أطرافاً يف املعاهدة  
املشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الوثيقة التأسيسية ملنظمـة         
دولية أو تنشئ جهازاً تداولياً حيق لـه أن يقبل التحفظ إىل تلك          

  ."املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز
  :يما يلي الصيغ البديلة لنص مشروع املبدأ التوجيهيف )٩٧٣(
  صالحية إبداء التحفظات على الصعيد الدويل  ٣-١-٢"

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة        "
للمعاهدات، يتمتع بصالحية إبداء حتفظ باسم دولة أو منظمـة          

ة متثيل تلـك الدولـة أو       يدولية كل شخص تكون لـه صالح     
أو التعبري عـن    املنظمة الدولية يف اعتماد أو توثيق نص معاهدة         

  .موافقة الدولة أو املنظمة الدولية على االرتباط مبعاهدة

املقرر اخلاص بأن السري هامفري فالدوك كان قد اقترح يف          
 تودع فيه التحفظات     حتديد نوع الصك الذي    ١٩٦٢عام  

وكذلك األشخاص أو املنظمات اليت تتمتع بصالحية إبداء        
إنه يعتقد أن حماولة السري هامفري فالدوك  وقال. التحفظات

ولكن من ناحيـة    . كانت أشبه بتحصيل احلاصل والتكرار    
أخرى، يبدو من الضروري حتديد اجلهـات الـيت تتمتـع           

وحتقيقـاً  . دويلبصالحية إبداء التحفظات على املستوى ال     
هلذه الغاية، ميكن أن تسترشد اللجنة بأحكام اتفاقييت فيينا         

 املتعلقة بالسلطات أو األشـخاص      ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
الذين يعتربون ممثلني للدولة أو للمنظمة الدولية للتعبري عن         

).  من االتفـاقيتني   ٧املادة  (املوافقة على االرتباط مبعاهدة     
اء يف ذلك ممارسة األمني العام أو       والواقع أن املمارسة، سو   
جملس أوروبا، منظمـة الـدول      (اجلهات الوديعة األخرى    

تؤكد أن القواعد املنصوص عليهـا يف تلـك         ) األمريكية
تَّبع، مع إجراء التغيريات الالزمة، فيمـا           األحكام هي اليت ُت

. يتعلق بصالحية إبداء التحفظات على املـستوى الـدويل        
عما إذا كان ال ينبغي إضفاء قـدر        وتساءل املقرر اخلاص    

 بإضافة فئات أخرى إىل ٧أكرب من املرونة على أحكام املادة 
السلطات التقليدية الثالث، كاملمثل الدائم لدى منظمـة        

بإضافة " هجيناً"وقد اختار يف هناية األمر حالً . دولية وديعة
رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدوليـة       "عبارة  

. كي ال يطعن يف املمارسات القائمـة  " وديعة للمعاهدات ال

                                                                                      
  صالحية إبداء التحفظات على الصعيد الدويل  ٣-١-٢"

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدوليـة        -١"
كون لشخص صالحية إبداء حتفظ باسم      تالوديعة للمعاهدات،   
  :دولة أو منظمة دولية

 هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة        أبرز اإذ  )أ"(
لغرض اعتماد أو توثيق نص املعاهدة اليت أبدي بشأهنا الـتحفظ       
أو لغرض التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة على االرتباط هبذه           

  املعاهدة؛ أو
ة أو من ظروف أخـرى أن       سإذا تبني من املمار     )ب"(

 أن هلذا الشخص    قصد الدول واملنظمات الدولية املعنية أن تعترب      
  .صالحية هلذه الغاية دومنا حاجة إىل إبراز وثيقة تفويض مطلق

تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنـا         -٢"
حاجة إىل إبراز وثيقة تفويض مطلق، صالحية إبداء حتفظ على          

  :م دولةسالصعيد الدويل با
  رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  )أ"(
مثلون املعتمدون من الدول لدى مـؤمتر دويل        امل  )ب"(

  لغرض إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدت يف ذلك املؤمتر؛
املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية         )ج"(

هـدة  اأو أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض إبداء حتفظ علـى مع          
  اعتمدت يف تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

ئمة لدى منظمة دولية، لغرض     رؤساء البعثات الدا    )د("[
إبداء حتفظ على معاهدة عقدت بني الدول اليت اعتمدهتم وتلك          

  ]".املنظمة
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على أن لكل من احللني حسناته وسيئاته ومن املفيد جـداً           
  .الوقوف على رأي اللجنة يف هذا الشأن

كذلك فقد طلب املقرر اخلاص رأي اللجنة بشأن          - ١٢٥
 ٣- ١- ٢مسألة معرفة أي من نصي مشروع املبدأ التوجيهي 

الذي يكرر األحكام ذات الصلة (ل هو األفضل، النص األطو
  .زاًاأم النص األقصر األكثر إجي) ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام 

وانتقل املقرر اخلاص إىل مشكلة أخرى فأشار إىل          - ١٢٦
على الصعيد ) واإلعالنات التفسريية(عملية إبداء التحفظات 

وتساءل عما إذا كان ينبغي تضمني دليل املمارسة . الداخلي
وجيهية بـشأن املمارسـات الداخليـة املتعـددة         مبادئ ت 

ل علـى   يواملتنوعة، أو ما إذا كان ينبغي أن يقتصر الـدل         
اإلشارة إىل أن هذا األمر هو مـن اختـصاص القـانون            

وحيث إنه اختار هذا احلل األخري، فقد اقتـرح         . الداخلي
صالحية إبداء ( مكرراً ٣- ١- ٢مشروعي مبدأين توجيهيني 

 مكـرراً   ١- ٤- ٢و )٩٧٤()د الداخلي التحفظات على الصعي  
صالحية إصدار اإلعالنـات التفـسريية علـى الـصعيد          (

مع أنه مل يكن متأكداً من أن هذين املبدأين          )٩٧٥()الداخلي
التوجيهيني ضروريان حقاً، وهو يتطلع إىل الوقوف علـى         

  .رأي اللجنة يف هذه املسألة
وتساءل املقرر اخلاص، يف معرض حتليله ملـشروع          - ١٢٧
عدم ترتب أي أثر على الصعيد       (٤- ١- ٢دأ التوجيهي   املب

بـداء  إالدويل على انتـهاك قواعـد داخليـة متعلقـة ب          
 ٤٦ عما إذا كان من املناسب تطبيق املادة         ،)٩٧٦()التحفظات

                                                        
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧٤(

  :املقرر اخلاص
  ى الصعيد  الداخليلصالحية إبداء التحفظات ع  مكررا ٣-١-٢"

ـ          " ر يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دوليـة أم
حتديد اجلهة اليت هلا صالحية إبداء التحفظ على الصعيد الداخلي          

  ".وحتديد اإلجراءات املتبعة يف ذلك
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧٥(

  :املقرر اخلاص
نات التفـسريية علـى     الصالحية إصدار اإلع    مكرراً ١-٤-٢"

  الصعيد الداخلي
أو منظمة دوليـة    يعود للقانون الداخلي لكل دولة        -١"

أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية إصدار اإلعالن التفسريي على          
  .الصعيد الداخلي وحتديد إجراءات إصداره

وال جيوز أن حتتج الدول أو املنظمة الدولية كسبب           -٢"
صدار اإلعالن قـد مت انتـهاكاً       إإلبطال اإلعالن التفسريي بأن     

أو قاعدة من قواعد تلك     حلكم يف القانون الداخلي لتلك الدولة       
  ".املنظمة تتعلق بصالحية وإجراءات إصدار اإلعالن التفسريي

يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧٦(
  :املقرر اخلاص

عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدويل على انتهاك           ٤-١-٢"
  عد داخلية متعلقة بإبداء التحفظاتاقو

 املتعلقة -  الرباغماتية واملتوازنـة - نفسها من اتفاقييت فيينا 
ت على التحفظات واإلعالنـا   " عمليات التصديق املعيبة  "      ب

وقد خلُص إىل أن هذا األمـر غـري ضـروري           . التفسريية
من املستحيل،  من الصعب جداً، إن مل يكن(ألسباب عملية 

إثبـات وقوع خرق بيِّن للقانون الداخلي فــي جمـال          
كثرياً ما تكون اإلجراءات الداخلية     (أو فنيـة   ) التحفظات

املتعلقة بالتحفظات إجراءات جتريبية وكثرياً مـا يـصعب         
، إىل معرفـة    ؛ ولكنه يتطلع، هنـا أيضـاً    )ليهاصول إ الو

 ٤- ١- ٢ويستنـد مشروع املبدأ التوجيهي . رأي اللجنـة
 مكـرراً   ١- ٤- ٢ من مشروع املبدأ التوجيهي      ٢الفقرة  و

  .املتعلقان باإلعالنات التفسريية إىل هذا املوقف

وعرض املقرر اخلـاص بعـد ذلك مشاريع املبـادئ       -١٢٨
 املتعلقة بـإجراءات إبـالغ      ٨-١-٢إىل   ٥-١-٢التوجيهية  

 ٩- ٤- ٢و) ٣الفقـرة    (٢- ٤- ٢وإشهار التحفظـات، و  
  .املتعلقني باإلعالنات التفسريية) ٢الفقرة (

وقال إن مشاريع املبادئ التوجيهية الستة قد أمالها          - ١٢٩
شاغل وحيد هو التأكد من إحاطة شركاء الدولة أو املنظمة          

ظات كي يتمكنوا من إبـداء      الدولية املتحفظة علماً بالتحف   
ويتحدث احلكم ذو الصلة من    . ردود فعل يف الوقت املناسب    

الـدول أو   "، عن   ٢٣ من املادة    ١ فيينا، وهو الفقرة     يتاتفاقي
اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً      "أو  " املنظمات الدولية املتعاقدة  

وإذا كانت الفئة األوىل حمددة متاماً، فإن حتديد        ". يف املعاهدة 
ثانية قد ال يكون يسرياً يف حاالت معينة، كما تدل علـى            ال

  بيد أن املقرر اخلاص   . ذلك ممارسة جهات وديعـة معينـة    
مل ير مـن املناسب زيـادة توضيحها، ما مل تـر اللجنـة            
خالف ذلك، ألهنا مسألة تتصـل بقانون املعاهدات بشكل        

  .عام ال بقانون التحفظات ذي الطابع األخص
 )٩٧٧()إبالغ التحفظـات   (٥-١-٢التوجيهي  واملبدأ    -١٣٠

  من اتفاقية فيينـا    ٢٣ من املادة    ١مستوحى إذاً من الفقرة     

                                                                                      
نظمة الدولية كسبب إلبطال    ال جيوز أن حتتج الدولة أو امل      "

التحفظ بأن إبداء التحفظ قد مت انتـهاكاً حلكـم يف القـانون             
الداخلي لتلك الدولة أو قاعدة من قواعد تلك املنظمة تتعلـق            

  ".بصالحية وإجراءات إبداء التحفظات
 التوجيهي الذي اقترحـه     أيما يلي نص مشروع املبد    ف )٩٧٧(

  :املقرر اخلاص
  بالغ التحفظاتإ  ٥-١-٢"

جيب إبالغ التحفظ كتابة إىل الدول واملنظمـات          -١"
املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن          

  .تصبح أطرافاً يف املعاهدة
وجيب كذلك إبالغ التحفظ على معاهدة نافـذة          -٢"

ظمة دولية أو تنشئ جهازاً تـداولياً       نتشكل الوثيقة التأسيسية مل   
  .ظ، إىل تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهازحيق لـه أن يقبل التحف
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، ولكنه يكملها إذ يشري إىل التحفظات اليت ُتبدى         ١٩٨٦عام  ل
على الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية ويسترشد إىل حـد         

والقصد من عبـارة    . كبري باملمارسة الشائعة يف الوقت الراهن     
هو أن تشمل حاالت املنظمات الدولية املختلطة       " هاز تداويل ج"

. أو املشكوك فيها اليت تنشئ مع ذلك أجهزة من هذا القبيـل           
وقال إن من املفيد جداً أن يعرف رأي اللجنة بشأن هذا األمـر     
وبشأن ما إذا كان يتعّين إبالغ التحفظات إىل املنظمات نفسها          

 حيق هلا أن تصبح أطرافـاً يف    وإىل الدول األعضاء أو الدول اليت     
ومن ناحية أخرى، ال يعتقد املقرر اخلاص أن من . صك تأسيسي

املناسب اشتراط إبالغ التحفظات على وجه التحديد إىل رؤساء       
أمانات املنظمات الدولية ويتساءل عما إذا كان ينبغي إبالغهـا          
إىل اللجان التحضريية اليت ُتنشأ قبل دخول الصك التأسيـسي          

  .مة دولية ما حّيَز النفاذملنظ
ويبدو أن من املمكن تطبيق القواعـد نفـسها علـى             -١٣١

 من  ٣ية املشروطة، كما تنص على ذلك الفقرة        رياإلعالنات التفس 
وعلى النقيض من ذلك،    . )٩٧٨(٢-٤-٢مشروع املبدأ التوجيهي    

  .ال تتطلب اإلعالنات التفسريية البسيطة أية إجراءات شكلية
ـ   - ١٣٢ ع هو املوضوع الرئيسي الذي تناوله      ودور الودي

إبـالغ   إجـراءات  (٦- ١- ٢مشروع املبدأ التـوجيهي     
 ٧- ١- ٢ومـشروع املبـدأ التـوجيهي        )٩٧٩()التحفظات

ويتعلق األول بـإجراءات إبـالغ      . )٩٨٠()وظائف الوديع (

                                                        
  . أعاله٩٧٢نظر احلاشية ا )٩٧٨(
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٧٩(

  :املقرر اخلاص
  جراءات إبالغ التحفظاتإ  ٦-١-٢"

ا مل تنص املعاهدة أو تتفـق الـدول واملنظمـات      م  -١"
  :ة على حكم خمالف، فإن أي إبالغ بالتحفظ على معاهدةداملتعاق

ترسله اجلهة املتحفظة مباشرة، عند عدم وجـود          )أ"(
وديع، إىل الدول واملنظمات املتعاقدة والدول واملنظمات الدولية        

  األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً؛ أو
ذا وجد الوديع، فإنه يبلغ به يف أقرب اآلجـال          إ  )ب"(

  .ظمات اليت وجه إليهانالدول وامل
تعلق بتحفظ على معاهـدة     عندما يوجه البالغ امل   و  -٢"

  ."]أو بالفاكس[بالربيد اإللكتروين، فإنه جيب تأكيده بالربيد 
يما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي الذي اقترحـه         ف )٩٨٠(

  :املقرر اخلاص
  ظائف الوديعو  ٧-١-٢"

يتحقق الوديع من أن التحفظ الذي أبدته دولـة أو            -١"
  .ولية قد مت حسب األصولدمنظمة 
 خالف بني دولة أو منظمة دوليـة        وعند نشوء أي    -٢"

  :والوديع بشأن أداء هـذه الوظيفة، يعرض الوديع املسألة على
الدولة واملنظمات املوقعـة والـدول املتعاقـدة          )أ"(

  واملنظمات املتعاقدة؛
أو اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنيـة إذا           )ب"(

  ".ذلك اقتضى األمر

التحفظات وينص على تأكيد هذه التحفظات خطيـاً إذا         
ديـع يف   أبديت بوسيلة أخرى، بينما يبحث الثاين دور الو       

وذكّر املقرر اخلاص، يف هذا الشأن، بتطور . جمال التحفظات
وديع وبوظيفته السلبية إىل حد كبري مبوجب اتفاقييت        لدور ا 
وبالتايل، فقد استنسخت القواعد الواردة يف املـادة        . فيينا
، اليت أصبحت املادة    ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     ) ب(٧٨
أما . ، بأكملها تقريباً  ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام     ) ب(٧٩

تاريخ بدء نفاذ البالغات  (٨- ١- ٢مشروع املبدأ التوجيهي 
فيتنـاول مسألة تاريخ بدء نفـاذ      ،)٩٨١()املتعلقة بالتحفظات 
وقد يكون من املفيد تطبيق هذه القواعد       . البالغات بالتحفظات 

على اإلعالنات التفـسريية    ) ٨-١-٢و ٧-١-٢ و ٦-١-٢(
الثة هلذا الغـرض يف مـشروع املبـدأ         املشروطة بإضافة فقرة ث   

 )٩٨٢()تفسريية املشروطة لإبالغ اإلعالنات ا   (٩-٤-٢التوجيهي  
الذي يتناول إبالغ اإلعالنات التفسريية املشروطة إىل الـدول         
املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة والدول األخرى واملنظمات الدولية       

  .األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة
وأعرب املقرر اخلاص يف ختام عرضه عن رغبته يف     - ١٣٣

  .ع املبادئ التوجيهية إىل جلنة الصياغةيأن حتال مجيع مشار

  ملخص املناقشة  )ب(
 ٢- ١- ٢ و١- ١- ٢فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية     - ١٣٤

، أمجع األعضاء الذين حتدثوا على أن       ٢- ٤- ٢ و ١- ٤- ٢و
املشروطة خطيـاً  تقدمي التحفظـات واإلعالنات التفسريية   
  .يكفل استقرار العالقات التعاقدية وأمنها

، ٣- ١- ٢علق مبشروع املبدأ التـوجيهي      توفيما ي   - ١٣٥
أعرب عدة أعضاء عن تفضيلهم النص األطـول ألسـباب    
عملية هتدف إىل تيسري استخدامه ولكـي تؤخـذ مجيـع           

                                                        
يهي الذي اقترحـه    يما يلي نص مشروع املبدأ التوج     ف )٩٨١(

  :املقرر اخلاص
  اريخ بدء نفاذ البالغات املتعلقة بالتحفظاتت  ٨-١-٢"

ال يعترب البالغ املتعلق بتحفظ بالغاً صادراً عـن اجلهـة           "
  ".املتحفظة إال عندما تتسلمه الدولة أو املنظمة اليت ُوّجه إليها

 التوجيهي الذي اقترحـه     أيما يلي نص مشروع املبد    ف )٩٨٢(
  :املقرر اخلاص

  بالغ اإلعالنات التفسريية املشروطةإ  ٩-٤-٢"
جيب إبالغ اإلعالنات التفسريية املشروطة كتابة إىل         -١"

الدول املتعاقدة وإىل املنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمـات         
الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة، وذلك           

  .لشروط اليت تسري على التحفظاتابنفس 
وجيب كذلك إبالغ اإلعالن التفسريي املـشروط         -٢"

ملعاهدة نافذة تشكل الوثيقة التأسيسية ملنظمة دولية أو تنـشئ          
جهازاً تداولياً حيق لـه أن يقبل التحفظ إىل تلك املنظمة أو إىل            

  ".ذلك اجلهاز
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 ١٩٨٦اإلمكانيات املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا لعـام         
. ر، وإن كان البعض اآلخر يفضل نصاً أبـسط   بعني االعتبا 

ورأى بعض األعضاء أنه جيب حذف اإلشارة إىل رؤسـاء          
 من املبدأ   )د(٢الفقرة  (البعثات الدائمة لدى منظمة دولية      

  ).٣- ١- ٢التوجيهي 
" صـالحية "وأُعرب عن رأي ُمفـاده أن كلمـة           - ١٣٦

 قـد تـثري     ٣- ١- ٢املستخدمة يف عنوان املبدأ التـوجيهي       
 من اتفاقييت ٧اس ألن النص نفسه مأخوذ من نص املادة االلتب

وثـائق  " اليت تتحـدث عـن       ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي   
مبوجب (وينبغي التمييز بني صالحية إبداء التحفظ ". التفويض

عن هذا التحفظ على    " اإلعراب"و)  من االتفاقيتني  ٤٦املادة  
ن وأُعرب عن وجهة نظر تقول إنه ينبغي أ       . املستوى الدويل 

تعود صالحية إبداء التحفظات إىل األجهزة املخولة سـلطة         
  .اإلعراب عن موافقة الدولة على االرتباط باملعاهدة

املذكور يف مـشروع    " اجلهاز التداويل "أما تعبري     - ١٣٧
، فقد رأى بعض األعـضاء أنـه        ٥- ١- ٢املبدأ التوجيهي   

وخاصة بالنظر إىل عدم االتفاق على ما إذا كانت       (مناسب  
، بينما  )ات معينة تتصف بطابع املنظمات الدولية أم ال       كيان

اهليئـات  "أو  " هيئـات املعاهـدات   "فضل آخرون عبارة    
  ".اهليئات"أو بكل بساطة " اهليئات املختصة"أو " التعاهدية

 ١- ٤- ٢وأُبدي رأي مفاده أن املبدأ التـوجيهي          - ١٣٨
يبدو تقييدياً أكثر مما ينبغي ألن هناك جمموعة كبرية مـن           

. ثلي الدول تقوم، عملياً، بإصدار اإلعالنات التفـسريية       مم
لتفسريية البسيطة ينبغي أن تقدم خطياً،      اوحىت اإلعالنات   

ويكون على اجلهات الوديعة أن حتيلها إىل الدول واملنظمات 
  .الدولية املعنية، أسوة بالتحفظات

وأبدي رأي آخر يقول إنه ال ميكن فصل مـسألة            - ١٣٩
  . عن مسأليت الصحة أو املشروعيةاإلجراءات بسهولة

فقد أبـدي رأي     ،٤-١-٢أما بشأن املبدأ التوجيهي       -١٤٠
يقول إنه ميكن تصور حاالت قد تكون فيها خلـرق القواعـد            
الداخلية إلبداء التحفظات عواقب على موافقة الدولـة علـى          

وجيب مواصلة النظر يف هذا األمر مقارنةً       . االرتباط يف حد ذاهتا   
  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٤٦من املادة  ١بالفقرة 

حفظات واإلعالنات التفسريية   تال بالغإوتتعلق مسألة     -١٤١
بإشـكالية  ) ٩-٤-٢ و ٥-١-٢املبدآن التوجيهيان   (املشروطة  

تدور حول تعريف الدول واملنظمات الدولية اليت حيق هلـا أن           
ذه وعلى أية حال، فإنه حيق جلميع ه      . تصبح أطرافاً يف معاهدة   

. الدول واملنظمات أن ُتبلغ بالتحفظات اليت تبديها دول أخرى        
ويرى عدة أعضاء أن من غري املناسب حماولة تعريـف تعـبري            

الدول أو املنظمات الدولية اليت حيق هلا أن تـصبح أطرافـاً يف     "

قد يشمل أيضاً اجلهـات     (، وهو تعبري عام إىل حد ما        "املعاهدة
تصل بقانون املعاهدات ككـل     وي) اليت اشتركت يف املفاوضات   

  .أكثر مما يتصل بقانون التحفظات
عض األعضاء املقرر اخلاص رأيه القائل إن بوشاطر   - ١٤٢

التحفظات على الصك التأسيسي ملنظمة دولية ينبغـي أن         
بلغ هي  بيد أهنم كانوا . إىل الدول واملنظمات املتعاقدة يضاًأُت

التحضريية اليت قد أكثر تردداً يف وجوب إبالغها إىل اللجان 
  .ال تتمتع بأية صالحية يف جمال التحفظات

تأكيد كذلك على أنه يصعب يف كـثري مـن          لومت ا   -١٤٣
األحيان حتديد ما إذا كانت املنظمة الدولية تتمتع بصالحية عقد          

  .املعاهدات، كما يدل على ذلك مثال االحتاد األورويب املعقد
 املرسـلة   ورأى عدد من األعضاء أن البالغـات        - ١٤٤

بالربيد اإللكتروين جيب تأكيدها بوسيلة أخرى، وال سيما        
 العادي، وهو أمر يتفق يف العادة مع املمارسة احلالية          دالربي

غري أن أحد اآلراء دعا إىل حظر       . املتبعة يف إيداع الصكوك   
  .استخدام الربيد اإللكتروين يف هذا اجملال

دى وأعرب عدد من األعضاء عن شكوك بشأن م         - ١٤٥
   مكـرراً  ٣- ١- ٢مالءمة االحتفاظ باملبدأين التـوجيهيني      

  على أن البعض تساءلوا عما إذا كـان        . مكرراً ١- ٤- ٢و
ال ينبغي إقامة صلة بني الصالحية على املستوى الـداخلي          

  .والصالحية على املستوى الدويل
 يسند ٧- ١- ٢وعلى الرغم من أن املبدأ التوجيهي   - ١٤٦

رفاً، فقد ذكر بعض األعضاء أنـه       إىل الوديع دوراً آلياً ص    
ـ         ك يتـضمن   صميكن أن تدرج فيه إمكانية رفض الوديع ل

 من اتفاقية فيينـا     )ب( و )أ(١٩حتفظاً حمظوراً طبقاً للمادة     
وينبغي، مع ذلك، توخي احلذر الـشديد يف        . ١٩٦٩لعام  

ويف هذه احلالة، إذا نشأ خالف يف الرأي بني         . هذا الشأن 
 مـن   ٢، فإنه ميكن تطبيق الفقرة      الوديع والدولة املتحفظة  

  . من هذه االتفاقية على املبدأ التوجيهي املعين٧٧املادة 
وأشري أيضاً إىل مسألة إبالغ اإلعالنات التفـسريية          - ١٤٧

ويف الواقع، إذا تسلم الوديع إعالنات من هذا القبيل         . البسيطة
من الدولة املصدرة لإلعالن، فإنه جيب أن يبلغها إىل الـدول           

خرى فتتمكن على هذا النحو من حتديد الطبيعة احلقيقيـة          األ
د األعضاء أن املمارسة اليت تتبعها اجلهة       حوأوضح أ . لإلعالن

الوديعة يف منظمة الدول األمريكية تتيح إيضاحات مفيدة بشأن 
  .مشروعي املبدأين التوجيهيني املذكورين

، أُعرب عن ٨- ١- ٢وفيما يتعلق باملبدأ التوجيهي   - ١٤٨
 من اتفاقية فيينا    )ب(٧٨ مفاده أنه يتعارض مع املادة       رأي

نص على أن التاريخ الذي جيب األخذ       ت، اليت   ١٩٦٩لعام  
أما الفترة الـيت حيـق      . به هو تاريخ استالم الوديع للبالغ     
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خالهلا لدولة ما االعتراض على التحفظ فُتحدَّد اعتباراً من         
 مـن   ٥ الفقرة(تاريخ إخطار الدول األخرى هبذا التحفظ       

  ). من االتفاقية٢٠املادة 

قرر اخلـاص   ملوقال عدة أعضاء إهنم يتفقون مع ا        - ١٤٩
حول ضرورة أن تنتظر اللجنة الفراغ من النظـر يف آثـار          
التحفظات واإلعالنات التفسريية املشروطة قبل أن تقرر ما        
إذا كان يلزم وضع مبادئ توجيهية خاصة بـشأن هـذه           

راضهم علـى أن يعـاجل      وأكد آخرون بشدة اعت   . األخرية
  .املشروع اإلعالنات التفسريية املشروطة معاجلة مستقلة

وأكد املقرر اخلاص من جديد، أثنـاء تلخيـصه           - ١٥٠
الذي يتسم به دليـل     " النفعي"للمناقشة، الطابع التعليمي و   

وهلذا السبب أدرج مشاريع مبادئ توجيهية مثل       . املمارسة
 مكرراً، اليت ١- ٤- ٢ مكرراً و٣- ١- ٢ و١- ١- ٢املشروع 

 وهلذه الغاية نفسها فـّضل أن يكـرر يف        . يبدو أهنا بديهية  
مشاريع املبادئ التوجيهية أحكاماً واردة يف اتفاقييت فيينـا         

ومن املؤكد أن نقـل     . بدالً من أن حييل إىل هذه األحكام      
هذه األحكام جيب أال يكون انتقائياً كمـا يريـد بعـض            

خرى، بـدت لــه     ومن ناحية أ  . األعضاء على ما يبدو   
الفكرة القائلة إن خرق القواعد الداخلية يف إبداء التحفظات 
قد يكون لـه عواقب على موافقة الدولة أو املنظمة الدولية 
على االرتباط فكرة مثرية لالهتمام، وإن كان مقتنعاً بأنـه          
يستحيل عملياً تطبيق مفهوم اخلرق اجللي والرمسي علـى         

  .إبداء التحفظات

 عالوة على ذلك أنه ال توجـد إجابـة          والحظ  - ١٥١
إذا كان ينبغي توضيح  واضحة على السؤال املتعلق مبعرفة ما

الدولة أو املنظمة الدولية اليت حيق هلا أن تصبح طرفاً "عبارة 
، فهذه مسألة صعبة، وال سيما أنـه توجـد          "يف املعاهدة 

منظمات تتمتع بصالحيات حصرية أو بذات الـصالحيات   
فمن األفضل، بالتايل، عدم    . ا الدول األعضاء  اليت تتمتع هب  

  .حماولة إعادة كتابة قانون املعاهدات برمته

وأعرب املقرر اخلاص، من ناحية أخرى، عن عـدم           -١٥٢
اهليئة " وهو ٥-١-٢اقتناعه بالتعبري الذي طُرح للمبدأ التوجيهي 

أمـا  . ، نظراً إىل أن من غري السهل حتديد هذه اهليئـة   "املختصة
 املتعلق مبعرفة ما إذا كان على الوديع أن يبلغ التحفظات           السؤال

تأسيسية للمنظمات الدوليـة، ال إىل املنظمـة        لعلى الصكوك ا  
نفسها فحسب، وإمنا إىل مجيع الدول املعنية أيضاً، فقال إنه يبدو  

  .له أنه قد اتضح من املناقشة أنه جيب الرد عليه باإلجياب

تطبيق املمارسة احلالية   وقال إنه يؤيد أيضاً فكرة        - ١٥٣
 الوديـع   ضاملتبعة يف جمال إيداع الصكوك واملتمثلة يف رف       

  .قبول حتفظ حتظره املعاهدة نفسها

ويف املقابل، مل ُيبد الكثري من احلمـاس للفكـرة            - ١٥٤
القائلة بأنه ميكن إبالغ اإلعالنات التفسريية البسيطة يف أي         

ـ     . وقت من األوقات   ا يتعلـق   وأشار أيضاً من جديد، فيم
باملبادئ التوجيهية يف جمملها، إىل موقف اللجنة املتمثل يف         

 االبتعاد عن نص أو روح اتفـاقييت فيينـا، وإمنـا يف             معد
  .استكمال هاتني االتفاقيتني حيثما يكون ذلك ضرورياً

 ١٩ املعقـودة يف     ٢٦٩٢وقررت اللجنة، يف جلستها       -١٥٥
 مشاريع املبـادئ    ، أن حتيل إىل جلنة الصياغة     ٢٠٠١يوليه  /متوز

شـكل   (٢-١-٢، و)الـشكل الكتـايب   (١-١-٢التوجيهية  
لتحفظات علـى   ا صالحية إبداء  (٣-١-٢، و ) الرمسي دالتأكي

صالحية إبداء التحفظات   ( مكرراً   ٣-١-٢، و )الصعيد الدويل 
عدم ترتب أي أثـر علـى        (٤-١-٢و) على الصعيد الداخلي  

ـ          ة بإبـداء   الصعيد الدويل على انتهاك قواعـد داخليـة متعلق
ــات ــات (٥-١-٢، و)التحفظ ــالغ التحفظ  ٦-١-٢و) إب

) وظـائف الوديـع    (٧-١-٢، و )لتحفظاتاإجراءات إبالغ   (
-٢و) تاريخ بدء نفاذ البالغات املتعلقة بالتحفظات      (٨-١-٢و
صالحية ( مكرراً ١-٤-٢و) إصدار اإلعالنات التفسريية (١-٤

 ٢-٤-٢و) إصدار اإلعالنات التفسريية على الصعيد الـداخلي      
إبـالغ   (٩-٤-٢و) إصدار اإلعالنات التفسريية املـشروطة    (

  ).اإلعالنات التفسريية املشروطة

  مشاريـع املبادئ التوجيهية املتعلقة  - يم ج
  بالتحفظات على املعاهدات، اليت اعتمدهتا

  بصفة مؤقتة حىت اآلن اللجنة

  نص مشاريع املبادئ التوجيهية - ١
ئ التوجيهيـة الـيت     فيما يلي نص مشاريع املباد      - ١٥٦

  .)٩٨٣(اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

                                                        
، ١- ١نظر التعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهية       ا )٩٨٣(

 ٧- ١- ١، و ]٣- ١- ١ [٤- ١- ١، و ]٨- ١- ١ [٣- ١- ١، و ٢- ١- ١و
؛ ٢٢١- ٢٠١، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  حيف  ] ١- ١- ١[

 ٥-١-١، و ]٤-١-١ [١-١-١والتعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهية      
 ٢- ٢- ١، و ]٤- ٢- ١ [١- ٢- ١، و ٢- ١، و ٦- ١- ١، و ]٦- ١- ١[
 ٣- ٣- ١و،  ]٢- ٢- ١ [٢- ٣- ١، و ١- ٣- ١، و ٣- ١، و ]١- ٢- ١[
، ]٦- ١- ١ [٢- ٤- ١، و ]٥- ١- ١ [١- ٤- ١، و ٤- ١ و ،]٣- ٢- ١[
، ]٦- ٢- ١ [٥- ٤- ١، و ]٥- ٢- ١ [٤- ٤- ١، و ]٧- ١- ١ [٣- ٤- ١و
 ٣- ٥- ١، و ]٧- ٢- ١ [٢- ٥- ١، و ]٩- ١- ١ [١- ٥- ١، و ٥- ١و
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللـد الثـاين      ،١٩٩٩ولية  ح يف   ٦- ١، و ]٨- ٢- ١[

، ٨- ١- ١ ؛ والتعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهيـة      ٢٥٧- ١٧٦ص  
 ١- ٧- ١، و ]٨- ٤- ١ [٧- ٤- ١، و ]٧- ٤- ١،  ٦- ٤- ١ [٦- ٤- ١و
يف ] ٥- ٧- ١ [٢- ٧- ١، و ]٤- ٧- ١،  ٣- ٧- ١،  ٢- ٧- ١،  ١- ٧- ١[
أما التعليقات  . ٢٢١- ١٨٦، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح

 ٣-٢-٢، و ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢، و ١-٢-٢على مشاريع املبادئ التوجيهية     
، ٣- ٤- ٢، و ٤- ٣- ٢، و ٣- ٣- ٢، و ٢- ٣- ٢، و ١- ٣- ٢، و ]٤- ٢- ٢[
، ]٧- ٤- ٢ [٦- ٤- ٢، و ]٤- ٤- ٢ [٥- ٤- ٢، و ]٥- ٤- ٢[ ٤- ٤- ٢و
  . أدناه٢فترد يف الفرع ] ٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢و
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  لى املعاهداتعلتحفظات ا
  ليل املمارسةد

  التعاريف  - ١

  تعريف التحفظات  ١- ١

إعالن انفرادي، أياً كان نصه أو      " التحفظ"يقصد بعبارة     
تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو التصديق 

 رمسياً أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها أو عند           عليها أو تثبيتها  
ما إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، وهتدف تلك الدولـة أو           تقدمي دولة 

تلك املنظمة من ذلك اإلعالن إىل استبعاد أو تعديل األثر القـانوين            
ألحكام معينة من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام على هذه           

  .ظمة الدوليةالدولة أو هذه املن

  موضوع التحفظات   )٩٨٤(]٤- ١- ١[١- ١- ١

استبعاد أو تعديل األثر القـانوين       اهلدف من التحفظ هو     
ألحكام معينة من أحكام املعاهدة أو جلوانب حمددة مـن املعاهـدة            
بأكملها عند تطبيق هذه األحكام على الدولة أو املنظمة الدولية اليت           

  .تصدر التحفظ

  وز فيها إبداء التحفظاتاحلاالت اليت جي  ٢- ١- ١

قـاً للمبـدأ   بتشمل احلاالت اليت جيوز فيها إبداء حتفظ ط    
لـى التقيـد    ع مجيع وسائل اإلعراب عن املوافقـة        ١- ١التوجيهي  

تفاقيـة فيينا لقانون املعاهدات    ا من   ١١مبعاهدة، املذكورة يف املادة     
  .ني املنظمات الدوليةببني الدول واملنظمات الدولية أو فيما 

  التحفظات ذات النطاق اإلقليمي  ] ٨- ١- ١[٣- ١- ١

 االنفرادي الذي تستهدف منـه      نيشكل حتفظاً اإلعـال    
الدولة استبعاد تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على إقليم كانـت           

  .ستنطبق عليه هذه املعاهدة فـي حال عـدم وجود هذا اإلعالن

   اإلقليميالتحفظات املبداة عند اإلشعار بالتطبيق ] ٣-١-١[٤-١-١

يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة   
تبعاد أو تعديل األثر القانوين لبعض أحكام معاهدة على إقليم تقدم سا

  .بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليمي للمعاهدة

   اإلعالنات الرامية إىل احلد من التزامات أصحاهبا ] ٦-١-١[٥-١-١

نفرادي الذي تصدره دولـة أو      يشكل حتفظاً اإلعالن اال     
املنظمة عن موافقتـها     منظمة دولية عند إعراب هذه الدولة أو هذه       

على االلتزام مبعاهدة والذي هتدف منه اجلهة اليت تصدره إىل احلد من 
  .االلتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة

                                                        
شري األرقام الواردة بني قوسني معقوفتني إىل التـرقيم         ت )٩٨٤(

  .املعتمد يف تقارير املقرر اخلاص

  اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة  ٦- ١- ١

اً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولـة أو        يشكل حتفظ   
الدولة أو هذه املنظمة عن موافقتـها        منظمة دولية عند إعراب هذه    

على االلتزام مبعاهدة والذي هتدف منه هذه الدولة أو هذه املنظمة إىل 
الوفاء بالتزام عمالً باملعاهدة بطريقة ختتلف عن الطريقة اليت تفرضها          

  .لة هلااملعاهدة ولكن تكون معاد

    التحفظات املبداة بصورة مشتركة ]١- ١- ١[٧- ١- ١

   دول أو منظمات دولية يف إبداء حتفـظ        ةإن اشتراك عد    
  .ال يؤثر على الطابع االنفرادي لذلك التحفظ

  التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء  ٨- ١- ١

يشكل حتفظاً، اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولـة أو           
تعرب عن موافقتها على االلتزام مبعاهـدة وفقـاً         منظمة دولية عندما    

 أو لبعضها باستبعاد أو تعديل األثـر  فلشرط صريح يرخص لألطرا 
القانوين ألحكام معينـة من املعاهـدة من حيث انطباقها على هذه          

  .األطراف

  تعريف اإلعالنات التفسريية  ٢- ١

غته إعالناً انفرادياً، أياً كانت صي" اإلعالن التفسريي"يعين   
أو تسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية وهتدف منه هذه الدولة            

و هذه املنظمة الدولية إىل حتديد أو إيضاح املعىن أو النطاق الـذي             أ
  .تسنده اجلهة املصدرة لإلعالن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها

  اإلعالنات التفسريية املشروطة]  ٤- ٢- ١[١- ٢- ١

الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند اإلعالن االنفرادي   
 تثبيتها رمسياً أو قبوهلا أو إقرارها والتوقيع أو التصديق على معاهدة أ  

أو االنضمام إليها، أو الذي تصدره دولة عندما تقدم إشعاراً باخلالفة 
يف معاهدة، والذي ُتخِضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة الدوليـة           

ة لتفسري حمدد للمعاهدة أو ألحكام معينـة        قبوهلا بأن تلتزم باملعاهد   
  .منها، يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً

   إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة  ]١-٢-١[٢-٢-١

إن اشتراك عدة دول أو منظمات دوليـة فـي إصـدار            
اإلعالن التفسريي ال ميس الطـابع االنفـرادي هلــذا اإلعـالن          

  .التفسريي

  ني التحفظات واإلعالنات التفسرييةالتمييز ب  ٣- ١

 كـإعالن   ودد طابَع اإلعالن االنفـرادي، كـتحفظ أ       حي  
  .تفسريي، األثُر القانوين الذي يقصده هذا اإلعالن االنفرادي

  طريقة التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية  ١- ٣- ١

لتحديد ما إذا كان اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة           
لية بشأن إحدى املعاهدات يشكل حتفظـاً أو إعالنـاً          أو منظمة دو  
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أكد من غرض اجلهة اليت تصدره عن طريق        تتفسريياً، من املناسب ال   
تفسري اإلعالن حبسن نية وفقاً للمعىن املعتاد الذي يعطى ملصطلحاته،          

وُيولَى االعتبار الواجب لغاية . يف ضوء املعاهدة اليت يتعلق هبا اإلعالن
  .ظمة الدولية املعنية عند إصدار اإلعالنالدولة أو املن

  الصيغة والتسمية   ]٢- ٢- ١[٢- ٣- ١

وفر الصيغة أو التسمية اليت تعطى لإلعالن االنفرادي مؤشـراً          ت  
وهذه هي احلالة بوجه خاص عندما تقوم دولة        . إىل األثر القانوين املقصود   

دة واحـدة  أو منظمة دولية بإصدار عدة إعالنات انفرادية فيما يتعلق مبعاه         
  .وتسمى بعض هذه اإلعالنات حتفظات والبعض اآلخر إعالنات تفسريية

  إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ   ]٣-٢-١[٣-٣-١

ندما حتظر املعاهدة إبداء حتفظات على مجيع أحكامها أو    ع  
على أحكام معينة منها، فإن أي إعالن انفرادي تـصدره دولـة أو             

ا ال يعترب حتفظاً، إال إذا كان يهدف إىل استبعاد أو منظمة دولية بشأهن
حكام معينة من املعاهدة أو جلوانب حمددة       ألتعديـل األثر القانوين    

  .من املعاهدة ككل يف تطبيق هذه األحكام على مقدم اإلعالن

  اإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٤-١

تصدر بشأن إحدى املعاهـدات    اإلعالنات االنفرادية اليت      
 يف نطاق دليل    لواليت ال تكون حتفظات أو إعالنات تفسريية ال تدخ        

  .املمارسة احلايل

  اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالتزامات انفرادية   ]٥-١-١[١-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمـة دوليـة       
 الـيت تـصدره إىل      بشأن إحدى املعاهدات والذي هتدف منه اجلهة      

اهـدة  عالتعهد بالتزامات تتجاوز االلتزامات اليت تفرضها عليهـا امل        
  .يشكل التزاماً انفرادياً ال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة احلايل

اإلعالنات االنفرادية الرامية إىل إضـافة         ]٦- ١- ١[٢- ٤- ١
  عناصر أخرى إىل املعاهدة

منظمـة دوليـة    اإلعالن االنفرادي الذي هتدف دولة أو         
مبوجبه إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة يشكل اقتراحاً لتعـديل       

  .ضمون املعاهدة وال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة احلايلم

  إعالنات عدم االعتـراف   ]٧- ١- ١[٣- ٤- ١

اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الـدول إىل أن            
كيان ما ال تعترف هي بـه       اشتراكها يف املعاهدة ال يعين االعتراف ب      

ـ يشكل إعالن عدم اعتراف وال يدخل يف نطاق دليل املمارسة            ذا ه
حىت ولو كان اهلدف منه أن يستبعد تطبيق املعاهدة بـني الدولـة             

  .املصدرة لإلعالن والكيان غري املعترف به

  إعالنات السياسة العامـة   ]٥- ٢- ١[٤- ٤- ١

نظمـة دوليـة   اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو م    
وتعرب فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة عن آرائها يف املعاهدة أو يف             

ضوع الذي تتناوله املعاهدة، دون أن يكون هدف اإلعالن إحداث وامل

أثر قانوين على املعاهدة، يشكل إعالن سياسة عامـة ال يـدخل يف             
  .نطاق دليل املمارسة احلايل

طرائق تنفيذ املعاهدة   اإلعالنات املتعلقة ب    ] ٦- ٢- ١[٥- ٤- ١
  على الصعيد الداخلي

ظمـة دوليـة   ناإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو م    
وتبني فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة الطريقة اليت تعتزم هبا تنفيـذ             
املعاهدة على الصعيد الداخلي، دون أن يكون هدف اإلعالن، بوصفه 

ى وبالتزاماهتا، يشكل   هذا، املساس حبقوق األطراف املتعاقدة األخر     
  .إعالناً إعالمياً حمضاً ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة احلايل

اإلعالنات االنفرادية الصادرة      ]٧- ٤- ١،  ٦- ٤- ١[٦- ٤- ١
  مبقتضى شرط اختياري

ال يندرج يف نطاق تطبيق دليـل املمارسـة احلـايل             -١  
شرط صـريح  اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً ل       

  .وارد يف معاهدة يسمح لألطراف بقبول التزام ال تفرضه املعاهدة لوال ذلك

وال يشكل القيد أو الشرط الوارد يف مثل هـذا            - ٢  
  .اإلعالن حتفظاً مبفهوم دليل املمارسة احلايل

اإلعالنات االنفرادية اليت تـنص علـى         ] ٨- ٤- ١[٧- ٤- ١
  االختيار بني أحكام معاهدة

ال تطبيق دليل املمارسة هذا اإلعالن االنفرادي       ال يدخل يف جم     
لشرط صريح وارد يف معاهدة ُيلزم       الصادر عن دولة أو منظمة دولية وفقاً      

  .األطراف باالختيار بني حكمني أو أكثر من أحكام املعاهدة

  اإلعالنات االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات الثنائية  ٥- ١

  عاهدات الثنائيةعلى امل" التحفظات "  ]٩- ١- ١[١- ٥- ١

اإلعالن االنفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، الـذي           
 منظمة دولية بعد التوقيع بـاألحرف األوىل علـى          وتصدره دولة أ  

معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبـل بدء نفاذها، والذي           
هتدف تلك الدولة أو املنظمـة مـن ورائــه إىل احلـصول مـن     

ى تعديـل أحكام املعاهدة، وُتخضع لـه اإلعراب       الطرف اآلخر عل  
عن موافقتها النهائية على التقيد باملعاهدة، ال يشكل حتفظاً بـاملعىن           

  .املقصود يف دليل املمارسة هذا

  اإلعالنات التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات الثنائية  ] ٧-٢-١ [٢-٥-١

ت  علـى اإلعالنـا    ١-٢-١ و ٢-١ينطبق املبدآن التوجيهيان      
التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات الثنائية علـى          

  .السواء

األثر القانوين لقبول الطـرف اآلخـر يف           ]٨- ٢- ١[٣- ٥- ١
  معاهدة ثنائية إلعالن تفسريي صادر بصددها

التفسري الناجم عن إعالن تفسريي ملعاهدة ثنائية والصادر          
يف هذه املعاهدة يصبح، بعد قبـول       عن دولة أو منظمة دولية طرف       

  .الطرف اآلخر لـه، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة
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  عاريفتنطاق ال  ٦- ١

ال ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف هذا الفصل   
من دليل املمارسة مبشروعية هذه اإلعالنات وبآثارها مبوجب القواعد 

  .اليت تنطبق عليها

  عالنات التفسرييةبدائل التحفظات واإل  ٧- ١

  بدائل التحفظات  ] ٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[١-٧-١

لنتائج التحفظات، جيوز أيضاً للدول      لتحقيق نتائج مماثلة    
  :أو املنظمات الدولية أن تلجأ إىل أساليب بديلة من قبيل ما يلي

تضمني املعاهدة شروطاً تقييدية ترمي إىل احلد         )أ(  
  ق تطبيقها؛من مدى املعاهدة أو نطا

إبرام اتفاق يتم مبوجب حكم حمدد من أحكـام       )ب(  
أو منظمتان دوليتان أو أكثر إىل       معاهدة، هتدف منه دولتان أو أكثر     

استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية ألحكام معينة من أحكام املعاهدة          
  .من حيث انطباقها على العالقات فيما بينها

  التفسرييةبدائل اإلعالنات   ] ٥- ٧- ١[٢- ٧- ١

لتحديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة            
املنظمات الدولية أن تلجأ إىل أساليب غري  منها، جيوز أيضاً للدول أو

  :أسلوب اإلعالنات التفسريية، من قبيل ما يلي

  تضمني املعاهدة أحكاماً صرحية ترمي إىل تفسريها؛  )أ(  

  .نفس الغايةإبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً ل  )ب(  

  إلجراءا  - ٢

...)٩٨٥(   

  ملعاهدةاالتأكيد الرمسي للتحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على   ١- ٢- ٢

إذا أبدي التحفظ لدى التوقيع علـى معاهـدة ختـضع             
لتصديق أو التأكيد الرمسي أو القبول أو اإلقرار، وجب على الدولة           ل

 حني تعـرب  أو املنظمة الدولية املتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ رمسياً   
عترب التحفظ     . عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة     ويف هذه احلالة، ُي

  .اريخ تأكيدهتمقدماً يف 

احلاالت اليت ال يـشترط فيهـا تأكيـد            ]٣- ٢- ٢[٢- ٢- ٢
  التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدة

ال يستوجب التحفظ الذي يبدى لـدى التوقيـع علـى             
حقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية بتوقيعها املعاهدة تأكيداً ال

  .ةدعن موافقتها على االرتباط باملعاه

                                                        
 بصيغته اليت اقترحها املقرر اخلاص      ٢-٢تناول الفرع   ي )٩٨٥(

  . لدى التوقيعتتأكيد التحفظا

التحفظات اليت تبدى لدى التوقيـع إذا         ] ٤- ٢- ٢[٣- ٢- ٢
  كانت املعاهدة تنص على ذلك صراحة

ال يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على املعاهـدة            
نظمة الدولية املتحفظة عندما تعرب تأكيداً رمسياً من جانب الدولة أو امل

ما نـصت املعاهـدة      عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة، وذلك إذا      
  .صراحة على حق الدولة أو املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف حينه

...)٩٨٦(   

  إبداء حتفظات متأخرة  ١- ٣- ٢

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً علـى             
أن تعرب عن موافقتها على االرتباط هبذه املعاهدة، إال         معاهدة بعد   

ال يثري اعتراض أي طرف من األطـراف         إذا كان إبداء حتفظ متأخر    
  .املتعاقدة األخرى، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك

  قبول إبداء حتفظات متأخرة   ٢- ٣- ٢

يعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل إبداء حتفـظ متـأخر إذا مل               
ذا الطرف على إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة االثـين عـشر         يعترض ه 

شعار بالتحفظ، ما مل تنص املعاهدة على خالف        إلشهراً اليت تلي تلقّيه ا    
  .ذلك أو ما مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة

  االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة  ٣- ٣- ٢

عاهدة على إبـداء حتفـظ      إذا اعترض طرف متعاقد يف امل       
ملنظمـة  امتأخر، يسري أو يستمر سريان املعاهدة بالنسبة للدولة أو          

  .الدولية املتحفظة وال يؤخذ حتفظها يف االعتبار

االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتب على    ٤- ٣- ٢
  معاهدة بوسائل غري التحفظات

يستبعد أو يعـدل     جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن        ال  
  :األثر القانوين ألحكام املعاهدة باألسلوبني التاليني

  ري حتفظ أبدي سابقاً؛ أوستف  )أ(  
  .صدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى شرط اختياريإ  )ب(  

...)٩٨٧(   

  الوقت الذي جيوز فيه إصدار إعالن تفسريي  ٣- ٤- ٢

  ١- ٢- ١مع عدم اإلخالل بأحكام املبـادئ التوجيهيـة           
، ميكن إصدار إعـالن     ]٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢و] ٧- ٤- ٢[٦- ٤- ٢و

  .تفسريي يف أي وقت

                                                        
 بصيغته اليت اقترحها املقرر اخلاص      ٣-٢تناول الفرع   ي )٩٨٦(

  .إبداء التحفظات
 بصيغته اليت اقترحها املقرر اخلاص      ٤-٢تناول الفرع   ي )٩٨٧(

  .اإلجراء املتعلق باإلعالنات التفسريية
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شتراط تأكيد اإلعالن التفـسريي     اعدم     ]٥- ٤- ٢ [٤- ٤- ٢
  الصادر عند التوقيع على املعاهدة

  اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع علـى املعاهـدة          
ال يتطلب تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن           

  .موافقتها على االرتباط باملعاهدة

ريية سلتأكيد الرمسي إلصدار إعالنات تف  ا  ] ٤- ٤- ٢ [٥- ٤- ٢
  مشروطة عند التوقيع على املعاهدة

إذا صدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهدة   
ختضع للتصديق أو التأكيد الرمسي أو القبول أو اإلقرار، وجب على           

 اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكـد هـذا          الدولة أو املنظمة الدولية   
ويف هذه  . عاهدةملاإلعالن عندما تعرب عن موافقتها على االرتباط با       

  .احلالة، يعترب اإلعالن التفسريي صادراً يف تاريخ تأكيده

  إصدار إعالن تفسريي متأخر  ] ٧- ٤- ٢[٦- ٤- ٢

إذا نصت املعاهدة على عدم جواز إصدار إعالن تفسريي إال            
حمددة ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تـصدر إعالنـاً            يف أوقات   

يف وقت الحق إال إذا كان إصدار إعـالن          تفسريياً بشأن هذه املعاهدة   
  .تفسريي متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

  إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر  ] ٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢

إصدار إعـالن تفـسريي     ال جيوز لدولة أو منظمة دولية         
مشروط بشأن معاهدة بعد إعراهبا عن موافقتها على االرتباط هبـذه          

هدة إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ال يـثري            ااملع
  .اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

 نص مشاريع املبادئ التوجيهيـة مـع        -٢
 عليها اليت اعتمدهتا اللجنة    التعليقات
  الثالثة واخلمسني ايف دورهت

فيما يلي نص مشاريع املبادئ التوجيهية مع التعليقات          -١٥٧
  . اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسنييتعليها ال

  تأكيد التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع  ٢- ٢

  ،٢- ٢- ٢ و ١- ٢- ٢تعلق مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة        ت
وهذه . وقيع على املعاهدة بتأكيد التحفظات اليت تبدى عند الت      ٣- ٢- ٢و

 فيينـا   من اتفـاقييت ٢٣ من املادة  ٢القاعدة، املنصوص عليها يف الفقرة      
  وبديهي أنـه  . ، ليست مع ذلك بالقاعدة املطلقة     ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

ال يكون هلا معىن إذا كانت املعاهدة تدخل حيز النفاذ مبجـرد التوقيـع        
فاملطالبـة  . ٢- ٢- ٢ي   وهذا ما يوضحه مشروع املبدأ التوجيه      - عليها  

مبراعاته إذا كانت املعاهدة نفسها تتضمن حكماً ينص صـراحة علـى            
إمكانية إبداء حتفظات عند التوقيع تعين إفراغ شرط التحفظ هذا من أي            

  ).٣- ٢- ٢انظر مشروع املبدأ التوجيهي (أثر مفيد 

   لتأكيد الرمسي للتحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدةا  ١-٢-٢

ذا أبدي التحفظ لدى التوقيع على معاهـدة ختـضع          إ  
 اإلقرار، وجـب علـى      ولتصديق أو التأكيد الرمسي أو القبول أ      ل

الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ رمسيـاً           
ويف هذه احلالـة،    . حني تعرب عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة      

عترب التحفظ مقدماً يف تاريخ تأكيد   .هُي

  لتعليقا

 حرفياً نص ١- ٢- ٢يكرر مشروع املبدأ التوجيهي   )١(
وكما . ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام    ٢٣ من املادة    ٢الفقرة  

  ذكرت اللجنة يف التعليق على مشروع املبـدأ التـوجيهي         
إن مجع جممل القواعد واملمارسات املوصى هبا       ف ،)٩٨٨(١- ١

 بشأن التحفظات يف وثيقة واحدة يتمـشى مـع الغـرض          
  .املتوخى من دليل املمارسة

 من اتفاقية فيينا لعـام      ٢٣ من املادة    ٢ونص الفقرة     )٢(
، ١٩٦٩مماثل للحكم الذي يقابله يف اتفاقية فيينا لعام          ١٩٨٦

 تباعـه اوال خيتلف عنه إال بكونه يشري إىل اإلجراء الواجـب           
وقد فُـّضلت   . عندما تكون منظمة دولية ما طرفاً يف املعاهدة       

 على تلك الواردة    ١٩٨٦واردة يف معاهدة فيينا لعام      الصيغة ال 
  . ألهنا أقرب منها إىل الكمال١٩٦٩يف معاهدة فيينا لعام 

ويعود أصل هذا احلكم إىل االقتراح الذي قدمـه           )٣(
السري هامفري فالدوك يف تقريره األول عن قانون املعاهدات 

 من مشروع املـادة     )ب(٣الفقرة  (والقاضي بإدراج حكم    
ُيفترض أن التحفظ قد مت     "يستند إىل املبدأ القائل إنه      ) ١٧

  .)٩٨٩("يف صـك التـصديق     التخلي عنه ما مل يرد تأكيده     
من الواضح متاماً أن اآلراء ميكن "وال خيفي املقرر اخلاص أن 

أن ختتلف فيما يتعلق مبعرفة القاعدة السارية يف هذا اجملال          
ه خاص   وأشار بوج  ،)٩٩٠("بدقة، بافتراض أن هناك قاعدة    

رد بـشأن   امن مشروع اتفاقية هارف    )٩٩١()د(١٤إىل املادة   
  .)٩٩٢(ح االفتراض املناقضرقانون املعاهدات الذي يط

وقد ذُكر مبدأ االلتزام بتأكيد التحفظ الذي يبدى      )٤(
 من مشروع املـواد     ١٨ من املادة    ٢عند التوقيع يف الفقرة     

ات الذي وضعته جلنة القانون الدويل بشأن قانون املعاهـد        
والذي اعتمد من دون إجراء مناقشات كبرية يف الـدورة          

                                                        
، ٢٠٢، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح )٩٨٨(

  .من التعليق) ٢(الفقرة 
  .٦٦لد الثاين، ص  اجمل،١٩٦٢ولية ح )٩٨٩(
  .املرجع نفسه )٩٩٠(
  .)د(١٥شار فالدوك، خطأً، إىل املادة أ )٩٩١(
إذا أبدت دولة حتفظاً عند توقيعها على معاهدة مـا،          " )٩٩٢(

يف عالقات هذه    افذاًنفإن التصديق على هذه املعاهدة الحقاً جيعل التحفظ         
الدولة مع بقية الدول اليت أصبحت، أو ميكن أن تصبح، طرفـاً يف تلـك               

   اجمللـد الثـاين،    ،١٩٥٠ولية  ح؛ ومشروع هارفارد مستنسخ يف      "ةاملعاهد
  .٢٤٤-٢٤٣ص 
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وكانت تلك الفقرة  )٩٩٣(١٩٦٢الرابعة عشرة املعقودة عام   
  .تتناول بوجه عام التحفظات اليت تبدى قبل اعتماد النص

 شرحاً موجزاً ملربر وجـود      ١٩٦٢ويقدم تعليق     )٥(
  : القاعدة اليت أخذت هبا اللجنة

فظ أثناء املفاوضات وأن يسجل هـذا       دث أحياناً أن يعلن عن حت     حي
لبعض أحياناً إىل اواستند . التحفظ حسب األصول يف احملاضر احلرفية

. هذه التحفظات األولية ليؤكد الحقاً أهنا تعادل التحفظات الرمسية        
غري أنه يبدو من الضروري أن تؤكد الدولة املعنية رمسيـاً إعالهنـا             

  .)٩٩٤(ظ بالفعلبطريقة ما حبيث تتضح نيتها إبداء حتف

ومت يف القراءة الثانية تبـسيط صـياغة أحكـام            )٦(
جراءات املتبعة بشأن التحفظات تبسيطاً املشروع املتعلقة باإل

مـن  "كبرياً بناء على طلب بعض احلكومات اليت رأت أن          
األنسب أن يكون مكان الكثري من هذه األحكام يف مدونة          

جلديد الذي  وال خيتلف احلُكم ا   . )٩٩٥("ممارسات موصى هبا  
اعتمد بناء على اقتراحات املقرر اخلاص الـسري هـامفري          

 إالّ من ٢٣ من املادة ٢احلايل للفقرة  عن النص )٩٩٦(فالدوك
عنـد  "حيث اشتماله على إشارة إىل التحفظات اليت تبدى         

 وهي إشارة حذفت خالل مؤمتر األمم       ،)٩٩٧("اعتماد النص 
صفت بأهنـا   املتحدة املعين بقانون املعاهدات يف ظروف و      

ويكرر التعليق على هذا احلكم، بـصورة       . )٩٩٨("غامضة"
  :ويضيف ما يلي )٩٩٩(١٩٦٢حرفية تقريباً، نص عام 

بعد [ بالتحفظات املبداة يف مرحلة الحقة       ٢تعلق الفقرة   ت  
لتوقيع على املعاهدة رهنـاً     ا عند اعتماد النص أو عند       - ] التفاوض

رأت اللجنـة أن مـن       وهنا أيضاً . بالتصديق أو القبول أو اإلقرار    
الضروري أال تدع الدولة، عندما تقبل هنائياً االلتزام باملعاهدة، أيـة   

ولـذلك فـإن    . كوك حتوم حول موقفها النهائي املتعلق بالتحفظ      ش
املطلوب يف هذه الفقرة أن تؤكد الدولة املتحفظة هذا التحفظ رمسياً           

ترب يف مثل هذه وتنص الفقرة على أنه يع. إذا كانت تريد اإلبقاء عليه

                                                        
 ٢٥ (٦٥٦-٦٥١ارن احملاضر املوجزة للجلـسات      ق )٩٩٣(

  اجمللـد األول، ، ١٩٦٢وليـة  ح، )١٩٦٢يونيـه  / حزيران ٤ -مايو  /أيار
  .١٧٩-١٣٩ص 

  .١٨٠صجمللد الثاين، ا، ١٩٦٢حولية  )٩٩٤(
جمللـد  ا ،١٩٦٥ولية  حلسويد،  التعليقات اليت أبدهتا    ا )٩٩٥(

  .٤٧ صالثاين، 
  .٥٤-٥٣ص  ،املرجع نفسه )٩٩٦(
 لـى عبدى عند اعتماد النص أو عند التوقيع ُي ندماع" )٩٩٧(

  ).٢٠٨ صجمللد الثاين، ا ،١٩٦٦ وليةحنظر ا( "...ملعاهدة ا
‘ لدى اعتماد الـنص ’رة ـاختفت عب ا،٢ لفقرة ايف" )٩٩٨(

 ,J. M. Ruda) "ائيـاً هن ملـؤمتر ابصورة غامضة من نص اللجنة عندما أقّره 

"Reservations to treaties", Recueil des cours..., 1975–III (Leiden), 

Sijthoff, vol. 146 (1977), p. 195).  
  .لى هذا املبدأ التوجيهيع لتعليقامن ) ٥(لفقرة ا نظرا )٩٩٩(

احلالة أن التحفظ أبدي يف التاريخ الذي مت تأكيده فيه، وهذا أمر هام 
  .)١٠٠٠(] يف نص االتفاقية٢٠املادة  [١٧ من املادة ٥لتنفيذ الفقرة 

 ٢٣ من املادة    ٢ونقلت القاعدة الواردة فـي الفقرة        )٧(
، ١٩٨٦ إىل اتفاقية فيينا لعام      ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     

 إدخال تعديالت على الصياغة إال مـا اسـتوجبه          مع عدم 
 وإدخـال ،)١٠٠١(أخـذ املنظمات الدوليـة فـي االعتبار

مع ما ينطوي عليه ذلك مـن       " (التأكيـد الرمسي "كرة  ف
احتماالت اخللط بني هذه الفكرة وفكرة التأكيد الرمسـي         

وقد اعتمد مؤمتر فيينا . )١٠٠٢()٢٣للتحفظ الواردة يف املادة 
، نـص  ١٩٨٦ن املعاهدات، املعقـود عــاَم   املعين بقانو 

دون إدخـال تعديــل علــى النــص         )١٠٠٣(اللجنة
  .)١٠٠٤(الفرنسي

 من اتفاقية ٢٣ من املادة ٢ شك فيه أن الفقرة الومما   )٨(
 كانت، وقت اعتمادهـا، تتعلق بالتطوير      ١٩٦٩فيينا لعـام   

التدرجيي أكثر ممـا تتعلـق بالتدويـن بـاملعىن الـضيـق         
 ومع ذلك، ميكن اعتبـار أن االلتزام بالتأكيـد ،)١٠٠٥(للكلمة

الرمسي للتحفظات اليت تبدى عند التوقيع علـى املعاهـدات          
. يـة قـد أصبح جزءاً مـن القانون الوضـعي مسبصـورة ر 

، ١٩٦٩وبعـد أن تبلورت القاعدة فـي اتفاقية فيينا لعـام          

                                                        
وتتعلق املادة . ٢٠٨ اجمللـد الثاين، ص     ،١٩٦٦ولية  ح )١٠٠٠(

  . من االتفاقية بقبول التحفظات وباالعتراض عليها٢٠
للذين أعدمها املقـرر    نظر التقريرين الرابع واخلامس ا    ا )١٠٠١(

، الوثيقـة   ٣٨ اجمللـد الثـاين، ص       ،١٩٧٥وليـة   حاخلاص بول رويتر،    
A/CN.4/285، ١٤٦، ص   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثـاين     ،١٩٧٦ولية  حو ،

  .A/CN.4/290الوثيقة 
نظر املناقشات اليت جرت هبذا الـشأن يف اجللـسة           ا )١٠٠٢(
لد األول،   اجمل ،١٩٧٧ولية  ح (١٩٧٧يونيه  /زيرانح ٦ املعقودة يف    ١٤٣٤

وتدرك اللجنة هذه املخـاطر، ولكنـها مل تـَر مـن            ). ١٠٣-١٠١ص  
  .الضروري تعديل مصطلحات أصبحت مقبولة بوجه عام اليوم

  .٣٧، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٨٢ولية ح )١٠٠٣(
كر رئيس جلنة الصياغة، السيد اخلصاونة، أنه أُدخل        ذ )١٠٠٤(

بلفظـة  " مبعاهـدة "ظة  االستعاضة عن لف  (نكليزي  إل النص ا  ىتصويب عل 
ؤمتر األمم املتحدة املعين بقانون املعاهـدات بـني الـدول           م" (باملعاهدة"

 -فرباير  / شباط ١٨واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية، فيينا         
، الوثائق الرمسية، اجمللد األول، احملاضـر املـوجزة         ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١
منشورات األمم املتحدة، رقم     (معةجلسات العامة وجلسات اللجنة اجلا    لل

، اجللسة العامة اخلامـسة،     )) اجمللد األول  ،E.94.V.5املبيع للطبعة اإلنكليزية    
  ).٦٣، الفقرة ١٥، ص ١٩٨٦مارس / آذار١٨

نظر التقرير األول للسري هامفري فالدوك، املشار إليه        ا )١٠٠٥(
 :D. W. Greig, "Reservationsنظر أيـضاً  او).  أعاله٩٨٩احلاشية (سابقاً 

equity as a balancing factor?", Australian Year Book of International 

Law, 1995, vol. 16, p. 28, or F. Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations to Multilateral Treaties, The Hague, T.M.C. Asser 

Instituut, Swedish Institute of International Law, Studies in 

International Law, vol. 5, 1988, p. 41 .  
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ولكن (، أصبحت سارية يف املمارسة      ١٩٨٦وتأكدت يف عام    
 ويبدو أهنا تستجيب لـضرورة      ،)١٠٠٦()رة منهجية ليس بصو 

  .)١٠٠٧(قانونية تربر إضفاء قيمة عرفية عليها
 من  ٢٣ من املادة    ٢ة  رإن القاعدة الواردة يف الفق      )٩(

 حتظى، يف املؤلفـات     ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    
 وإن كانت مل حتظَ     ،)١٠٠٨(الفقهية، مبوافقة تبدو اليوم عامة    

وعلى أي حال،   . )١٠٠٩(وام يف املاضي  هبذه املوافقة على الد   
وأياً كانت احلجج اليت ميكن االستناد إليها ملعارضة هـذه          

 أن تشكك يف قاعدة واضحة      االقاعدة، فإنه ليس من شأهن    
واردة يف اتفاقييت فيينا وقررت اللجنة تطبيقها من حيـث          

  .املبدأ، ما مل تعترض عليها غالبية عظمى
                                                        

ممارسة األمني العام لألمـم املتحـدة ال تأخـذ يف          ف )١٠٠٦(
االعتبار مجيع االستنتاجات الواردة يف مذكرة املستـشار القـانوين لعـام        

عنـون  ملألنـه يـورد يف منـشوره القـّيم ا    ) انظر احلاشية أدناه  (١٩٧٦
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General ) املعاهدات

لتحفظات املبداة عند التوقيع،    ا )املودعة لدى األمني العام    ألطرافاملتعددة  ا
سواء مت تأكيدها بعد ذلك أم ال، وذلك حىت يف حالة إبداء الدولة حتفظات              

على االلتزام باملعاهدة؛ انظـر،      أخرى لدى اإلعراب عن موافقتها النهائية     
ــث  United Nations, Multilateral Treaties Deposited with theالً،م

Secretary-General: Status as at 31 December 2000, vol. I (United 

Nations publication, Sales No. E.01.V.5)) فظات تركيا على االتفاقية حت
ية ؛ أو حتفظات مجهور   ٥٣٧، ص   ١٩٧٢لعام   اجلمركية املتعلقة باحلاويات  

إيران اإلسالمية وبريو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري             
؛ وقد تعرب هذه    )٣٩٩ و ٣٩٨املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، ص      

املمارسة عن مفهوم ميكانيكي حبت لدور الوديع وال تتضمن أي حكـم            
  .تقييمي بشأن صحة اإلعالنات املعنية أو طبيعتها

ملثال، مذكرة املستـشار القـانوين      نظر، على سبيل ا   ا )١٠٠٧(
ممارسة األمني العام كوديع للمعاهدات املتعددة      "لألمم املتحدة اليت تصف     

بالتحفظات واالعتراضات على التحفظات املتعلقة  ... األطراف فيما يتصل    
سـتندت  ا، وقـد    "باملعاهدات اليت ال تتضمن أحكاماً بشأن هذه النقطة       

 لتخلص إىل ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٣دة  من املا  ٢املذكرة إىل الفقرة    
أن التحفظ الذي يبدى عند التوقيع رهناً بالتصديق ليس لـه سوى تأثري            "

وجيب . إعالين ويتصف بنفس القيمة القانونية اليت يتصف هبا التوقيع نفسه         
 United Nations)"تأكيد التحفظ عند التصديق، وإالّ فإنه يعترب قد ُسحب

Juridical Yearbook 1976 (United Nations publication, Sales No. 

E.78.V.5), pp. 209 and 211)وعّدل جملس أوروبا ممارسته هبـذا املعـىن   ؛ 
 F. Horn, op. cit. (footnote 1005 above) andانظر (١٩٨٠اعتباراً من عام 

J. Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe (Strasbourg, 

Council of Europe, 1999), pp. 95–96) .  وذكرت الدول بوجه عـام، يف
ردودها على استبيان اللجنة املتعلق بالتحفظات على املعاهدات، أهنا قامت،    

  .عند التصديق أو االنضمام، بتأكيد التحفظات اليت أبدهتا عند التوقيع
 D. W. Greig, loc. cit. (footnote 1005نظر بوجه خاصا )١٠٠٨(

above), and Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (Paris, 

Pedone, 1978), p. 285.  
  .٢٥٤-٢٥٣، ص املرجع نفسه ،Imbertنظر ا )١٠٠٩(

لذي ينص عليه هـذا     وعلى الرغم من أن املبدأ ا       )١٠(
احلكم قد أُقر بوجه عام، فقد أثارت اللجنة ثالث مسائل          

  :فيما يتعلق مبا يلي
  ى إعمال هذا املبدأ؛لأثر خالفة الدول ع  -   
عدم سرد مجيع احلاالت اليت جيب فيها تأكيد   -   

  التحفظ الذي يبدى عند التوقيع؛ وعلى األخص
التحفظـات  "مدى مالءمـة اإلشـارة إىل         -   

اليت تشكلها بعض اإلعالنات املقدمة قبـل        )١٠١٠("يةاألول
  .التوقيع على نص املعاهدة

 ال ينبغـي    نومت التساؤل بوجه خاص عما إذا كا        )١١(
 لتؤخذ يف االعتبار    ٢٣ من املادة    ٢استكمال صياغة الفقرة    

اإلمكانية املتاحة ألية دولة خلف إلبداء حتفظ عندما تقدم         
 )١٠١١(١- ١ املبدأ التوجيهي إشعاراً باخلالفة طبقاً ملشـروع

 من  )د(١لذي يكمل تعريف التحفظات الوارد يف الفقرة        ا
وتـرى اللجنـة أن     . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢املادة  

فألول وهلــة،  . اجلواب على هـذا السؤال ليس باليسري 
جيوز للدولة اخللف إما أن تؤكد أو تلغي حتفظاً قائماً قدمته 

ن تبدي حتفظاً جديداً عنـدما       وإما أ  ،)١٠١٢(الدولة السلف 
 إذن، ال ميكـن، يف كـال        ؛)١٠١٣(تقدم اإلشعار باخلالفـة   

. فظاً ما عند التوقيـع االفتراضني أن تؤكد الدولة اخللف حت  
 من اتفاقية فيينا ١٨ من املادة ٢ و١بيد أنه مبقتضى الفقرتني 

، جيوز لدولة مستقلة حديثاً، بشروط معينة، أن ١٩٧٨لعام 
شعار باخلالفة، صفتها كدولة متعاقدة أو      تثبت، عن طريق إ   

كطرف يف معاهدة متعددة األطراف مل تكن نافذة يف تاريخ 
خالفة الدول وكانت الدولة السلف، نفسها، دولة متعاقدة        

من اتفاقييت   ٢ من املادة    )و(١إالّ أنه مبوجب الفقرة     . فيها
 `الدولة املتعاقدة`ُيراد بتعبري "، ١٩٨٦ و١٩٦٩فيينا لعامي 

  دولة وافقت على أن تلتزم باملعاهدة، سـواء بـدأ نفـاذ           
. ، ولـيس جمـرد دولـة موقعـة        "هذه املعاهدة أو مل يبدأ    

  ويستخلص من ذلك، مبفهوم املخالفة، أنـه ال ميكـن أن          
خاضـعة  (على معاهـدة    " خالفة يف التوقيع  "تكون هناك   

وأن مـن غـري      )١٠١٥())١٠١٤(للتصديق أو إلجراء مكافئ   

                                                        
من التعليق علـى مـشروع املبـدأ        ) ٥(نظر الفقرة   ا )١٠١٠(

  .التوجيهي هذا
  .٩٩ص  ،)اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٨ولية ح )١٠١١(
  .١٩٧٨ اتفاقية فيينا لعام  من٢٠ من املادة ١ارن الفقرة ق ) ١٠١٢(
  .٢٠ من املادة ٢ارن الفقرة ق )١٠١٣(
  .٢-٢-٢نظر مشروع املبدأ التوجيهي ا )١٠١٤(
 Multilateral Treaties Depositedري أن املنشور املعنونغ )١٠١٥(

with the Secretary-General: Status as at 31 December 2000, vol. II 

(United Nations publication, Sales No. E.01.V.5)،   يـشري يف احلواشـي 
ودون تعليق خاص إىل التحفظات اليت أبدهتا دولة سلف عند التوقيـع ومل             
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يف مـشروع    )١٠١٦(شعار باخلالفة املناسب إدراج فكرة اإل   
  .١- ١- ٢املبدأ التوجيهي 

كما تساءلت اللجنة عما إذا كان ينبغي أن تأخذ           )١٢(
، أثناء صياغتها هلذا املشروع، مشروع املبـدأ        ريف االعتبا 

احلاالت الـيت جيـوز فيهـا إبـداء          (٢- ١- ١التوجيهي  
وهذه املشكلة غري مطروحة فيما يتعلق      . )١٠١٧()التحفظات
قت الذي جيب أن يقدم فيه التأكيد ألن الصيغة         بتحديد الو 

 من اتفاقييت فيينا لعامي     ٢٣ من املادة    ٢الواردة يف الفقرة    
تطابق الصيغة اليت أخذت هبا اللجنـة يف         ١٩٨٦ و ١٩٦٩

عنـد اإلعـراب عـن       (٢- ١- ١مشروع املبدأ التوجيهي    
ويف املقابل، ميكن اعتبار أن تعداد      ). موافقتها على االلتزام  

 تقصر عليها   ٢٣ من املادة    ٢ت اليت يبدو أن الفقرة      احلاال
إمكانية إخضاع التعبري النهائي عن املوافقة على االلتـزام         

هـو  ) التصديق، أو التأكيد الرمسي، أو القبول، أو اإلقرار       (
  .١١تعداد ضيق جداً وال يطابق مثيله الوارد يف املادة 

لة أمر بيد أن اللجنة رأت أن االنشغال بـهذه املسأ     )١٣(
فالفوارق . مبالغ فيه، وإن خالف بعض أعضائها هذا الرأي       

 ٢٣ادة   من امل  ٢ والفقرة   ١١املوجودة يف الصياغة بني املادة      
 ترجع إىل أن هـذه    ١٩٨٦ و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي     

تبـادل  : " ومهـا ١١الفقرة أغفلت فرضيتني وردتا يف املادة       
سيلة أخرى ُيتفَّق   أية و "، من جهة، و   "صكوك ُتكّون معاهدة  

الدولة وإن احتمال أن تشترط . )١٠١٨(، من جهة أخرى"عليها

                                                                                      
تؤكدها الدولة أو الدول اخللف، فيما يبدو، رمسياً؛ انظر، على سبيل املثال،  

ملتعلقة احتفظات تشيكوسلوفاكيا على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،         
  ).٢٣٧، ص ٤احلاشية (ا باجلمهورية التشيكية وبسلوفاكي

أن علينا أن نقبل، عندما نطبق،  Claude Pilloudرى ي )١٠١٦(
 من اتفاقية فيينا ٢٣ من املادة ٢بالقياس، القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة     

على التحفظات اليت تبدى عند التوقيع، أن الدول الـيت قـدمت إعـالن              
انت تنوي أن   كان عليها، لو ك   ]" ١٩٤٩قيات جنيف لعام    االتف[استمرار  

، أن تقـول    ]اليت أعربت عنها الدولة السلف    [تتحمل مسؤولية التحفظات    
 Reservations to the") "ذلك صراحةً يف إعالن االستمرار اخلـاص هبـا  

Geneva Conventions of 1949", International Review of the Red Cross, 

March 1976, p. 111) .ء مثل هذا القياس؛ ومن املشكوك فيه أن يتسىن إجرا
وستبحث اللجنة هذه املشكلة عندما تدرس على حنو أكثر منهجية املشاكل        

  .املتعلقة باخلالفة يف التحفظات
مبدأ لبقاً ل طيها إبداء حتفظ    فوز  جيشمل احلاالت اليت    ت" )١٠١٧(
عاهـدة،  مب دالتقيى  علـةن املوافقعيع وسائل اإلعراب مج ١-١التوجيهي  

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات بـني الـدول           من ١١املذكورة يف املادة    
 اجمللـد   ،١٩٩٨ولية  ح" (واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية      

  ).٢٠٩، ص )اجلزء الثاين(الثاين 
الطالع على مالحظة مماثلة تتعلق باملقارنة بني الفقرة        ل )١٠١٨(

روع من التعليق على مـش    ) ٨(، انظر الفقرة    ١١ادة   وامل ٢ من املادة    )د(١
  .٢١٢، ص املرجع نفسه، ٢-١-١املبدأ التوجيهي 

افقتها النهائية علـى    وأو املنظمة الدولية أن ختضع التعبري عن م       
االلتزام مبعاهدة متعددة األطراف قابلة للتحفظات لواحد مـن         

ال  ألسلوبني هو احتمال ضعيف مبا فيه الكفاية حبيـث        اهذين  
 ١-٢-٢قال صياغة مشروع املبدأ التوجيهي      يبدو من املفيد إث   
الثاين من دليل املمارسة مشروع مبدأ توجيهي  أو تضمني الفصل

  .٢-١-١لتوجيهي ايطابق املبدأ 

وقد رأى بعض أعضاء اللجنة أن مـن املناسـب            )١٤(
تصور الفرضية اليت ُيبدى فيها التحفظ، ال عند التوقيع على 

 ويرى هؤالء األعضاء أنـه  .املعاهدة، وإمنا قبل هذا التوقيع   
ليس هناك ما مينع الدولـة أو املنظمة الدولية من أن تذكر           

ا النص  اليت يوحيها هل  " اتظالتحف"رمسياً لألطراف األخرى    
 أو يف أية مرحلة سابقة من ،)١٠١٩(املعتمد يف مرحلة التوثيق  

  .)١٠٢٠(مراحل التفاوض

والواقع أن اللجنة تصورت هـذه الفرضـية يف            )١٥(
 من اتفاقية فيينا لعـام      ٢٣أصبح املادة    (١٨ملادة  مشروع ا 
 منه، كما وردت يف الـنص       ٢الذي تنص الفقرة    ) ١٩٦٩

ملواد املعتمد يف الدورة الثامنة عشرة، على       االنهائي ملشروع   
  : ما يلي

وجب على الدولة املتحفظة أن     ... إذا وضع التحفظ لدى اعتماد املعاهدة       
ويف هذه احلالة، . تها على االلتزام باملعاهدةتؤكده رمسياً حني تعرب عن موافق

  .)١٠٢١("يعترب أن التحفظ قد قدم يف تاريخ تأكيده

 يف معرض التعليق علـى هـذا        ،وبعد أن الحظت اللجنة   
من الناحية العملية، تقدَّم اإلعالنات املعربة عن  "احلكم، أنه   

وبعد أن عرضت   " حتفظ يف مراحل خمتلفة من إبرام املعاهدة      
ليت ترى أهنا تستوجب أن يتم، لدى اإلعراب عن     األسباب ا 

املوافقة على االلتزام، تأكيد التحفظات اليت أُبديت عنـد         
  :أضافت، )١٠٢٢(التوقيع

                                                        
 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعـامي       ١٠لواقع أن املادة    ا )١٠١٩(

 تورد، إىل جانب التوقيع، التوقيع باألحرف األوىل والتوقيع بشرط     ١٩٨٦و
بوصفه "التوثيق  وحول. االستشارة، بوصفهما طريقتني لتوثيق نص املعاهدة

من ) ٩(، انظر التعليق على املادة "رام املعاهدة مرحلة متميزة من إجراءات إب    
اليت أصبحت  (مشاريع املواد اليت أعدهتا اللجنة واملتعلقة بقانون املعاهدات         

 اجمللـد   ،١٩٦٦ولية  ح،  ) يف مؤمتر فيينا املعين بقانون املعاهدات      ١٠املادة  
  .١٩٥الثاين، ص 
ـ  ا )١٠٢٠(  من  ٢ا الشأن حتفظ اليابان على املادة       ذنظـر يف ه

، الذي تفاوضت عليه هذه الدولة مـع        ١٩٧١قية املعونة الغذائية لعام     اتفا
شركائها أثناء التفاوض على النص، وأعلنته عند التوقيع، وقدمته عند إيداع  

 ١٥صك التصديق لدى اجلهة الوديعة، وهي حكومة الواليات املتحدة، يف           
  .(ILM, vol. 11, No. 5 (September 1972), p. 1179) ١٩٧٢مايو /أيار

  .٢٠٨ اجمللد الثاين، ص ،١٩٦٦ولية ح )١٠٢١(
من التعليق على مشروع املادة هـذا       ) ٣(نظر الفقرة   ا )١٠٢٢(

  ).٢٠٨، ص املرجع نفسه(
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هلذا السبب، فإن اإلعالن الذي يقدم أثناء املفاوضات والذي يعرب          و
عترف به يف املادة         بوصـفه  ]  حاليـاً  ١٩املادة   [١٦عن حتفظ ال ُي

سيلة من وسائل إبداء التحفظ، وال ُيـذكر        يشكل، يف حد ذاته، و    
  .)١٠٢٣(أيضاً يف هذه املادة

 اختفى ذكر اعتماد النص ،)١٠٢٤(وكما سبق ذكره  )١٦(
 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٣ من املادة ٢ نص الفقرة نم

أثناء مـؤمتر فيينـا املعـين بقـانون         " غامضة"يف ظروف   
مـع  املعاهدات، وقد يرجع ذلك إىل احلرص على االتساق         

  .١٩من املادة " الفقرة االستهاللية"صياغة 
لى أن أغلبية األعضاء اعترضوا على اعتماد مشروع        ع  )١٧(

ذا املعىن خشية التشجيع علـى اإلكثـار مـن          هبمبدأ توجيهي   
اإلعالنات املقدمة قبل اعتماد نص املعاهدة هبدف احلـد مـن           

  .نطاقها واليت ال تتفق مـن ثَّم مع تعريف التحفظات

حلاالت اليت ال يشترط فيها تأكيد التحفظات       ا   ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢
  اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدة

يبدى لدى التوقيـع علـى        يستوجب التحفظ الذي   ال  
املعاهدة تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمـة الدوليـة           

  .بتوقيعها عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة

  لتعليقا

ل الذي أخذت به اللجنة فيما يتعلق مبشروع إن احل  )١(
، والذي مل خيرج عن نص فيينـا،        ١- ٢- ٢املبدأ التوجيهي   

   القاعـدة املدونة على هذا النحـو  نيعين بطبيعـة احلال أ   
ال تنطبق إال على املعاهدات ذات الشكل الرمسي، أي اليت ال 

أما فيما يتعلق . )١٠٢٥(تدخل حيز النفاذ مبجرد التوقيع عليها
ملعاهـدات اليت ال تستوجب، كيما تدخل حيز النفاذ، أي با

االتفاقات ذات الـشكل    "إجراء بعد التوقيع واليت تسمى      
فمن البديهي أن التحفظ الذي ُيبــدى       ،  )١٠٢٦("املبسط

                                                        
  .املرجع نفسه )١٠٢٣(
من التعليق علـى مـشروع املبـدأ        ) ٦(نظر الفقرة   ا )١٠٢٤(

  .التوجيهي هذا
ت ذات الـشكل الرمسـي      اول التمييز بني املعاهد   ح )١٠٢٥(

 C. Chayet, "Les بـصفة خاصـة  واالتفاقات ذات الشكل املبسط، انظر

accords en forme simplifiée", Annuaire français de droit international, 

vol. 3 (1957), pp. 3–13; P. Daillery and A. Pellet, op. cit. (footnote 49 

above), pp. 136–144; and P. F. Smets, La conclusion des accords en 

forme simplifée (Brussels, Bruylant, 1969).  
لى الرغم من أن أسلوب االتفاقـات ذات الـشكل          ع )١٠٢٦(

املبسط يستخدم يف عقد املعاهدات الثنائية أكثر ممـا يـستخدم يف عقـد        
املعاهدات املتعددة األطراف، فإنه ليس غري معروف بتاتاً يف هـذه احلالـة    

 دخلـت حيـز     انية، وميكن ذكر االتفاقات املتعددة األطراف اهلامة اليت       ثال

عنـد التوقيع يكون نافذاً على الفور دون أن يكون مـن           
  .الضروري، أو حىت من املتصور، وجود تأكيد رمسي

للجنة، مع ذلك، أي مثال واضح على       وال تعرف ا    )٢(
حتفظ أُبدي عند التوقيع على اتفاق متعدد األطـراف ذي          

بع استبعـاد هــذا    طبيـد أنه ال ميكن بال    . شكل مبسط 
ميكن أن  " معاهدات خمتلطة "االحتمال، ولو بسبب وجود     

تدخل، حسب اختيار األطراف، حيز النفاذ مبجرد التوقيع        
، وتقبل إبداء التحفظـات أو      عليها أو بعد التصديق عليها    

  .)١٠٢٧(تتضمن شروطاً تتعلق بإبداء التحفظات

ويف حقيقة األمر، تنبثق هـذه القاعـدة، بطريـق            )٣(
 من اتفاقييت ٢٣ من املادة ٢ستدالل بالضد، من نص الفقرة      الا

 الـذي أورده مـشروع املبـدأ        ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   
بــع  ومع ذلـك، وبـالنظر إىل الطا      . ١- ٢- ٢التوجيهي  

العملـي لدليل املمارسة، فقد بدا للجنة أن من اجملدي توضيح 
  .٢- ٢- ٢هذا األمر صراحة يف مشروع املبدأ التوجيهي 

وعلى الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة كـانوا           )٤(
، الشائع "اتفاق يف شكل مبسط"يفضلون أن ُيستخدم، تعبري 

يف الفقه الفرنسي، فقد بدا من األفضـل عـدم استخدام         
  .١٩٦٩هذا التعبري وهو تعبري مل تأخذ به اتفاقية فيينا لعام 

وقد ُيطرح سؤال ملعرفة ما إذا كان التحفظ على           )٥(
تدخل حيز النفاذ مؤقتاً أو تطبق مؤقتاً ريثما يـتم           معاهدة

وهو حتفظ يفترض أن ُيبدى عنـد        -  )١٠٢٨(التصديق عليها 
  جيب تأكيده لدى إعراب اجلهة املتحفظـة عـن   - التوقيع  

ورأت اللجنة أن هذه . املوافقة النهائية على االلتزام باملعاهدة
احلالة ختتلف عن تلك اليت تـصورها مـشروع املبــدأ           

 وأنه ال يوجد أي سبب يربر أن ُيفرض         ٢- ٢- ٢يهي  جالتو
يف هذا الشأن حل خيالف املبدأ املطروح يف مشروع املبـدأ           

ضع وبالتايل، ال يبدو من الضروري و     . ١- ٢- ٢التوجيهي  
  .مشروع مبدأ توجيهي مستقل

                                                                                      
وهذا هو احلال، مثالً، بالنسبة لالتفاق العـام        . النفاذ مبجرد التوقيع عليها   

على األقل بالنسبة لبدء     (١٩٤٧بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة لعام      
نفاذ اجلزء اجلوهري من حمتواه عقب التوقيع علـى بروتوكـول التطبيـق      

اء مركـز تكنولوجيـا     ، واإلعالن بشأن حياد الوس، واتفاق إنش      )املؤقت
  .األغذية واألمسدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

ارن املـادة التاسعة عشرة من االتفاق املتعلق باملنظمة       ق )١٠٢٧(
؛ وانظر أيـضاً    )إنتلسات(الدولية لالتصاالت الالسلكية بواسطة السواتل      

، ومدونة قواعد سلوك احتادات النقـل       )٣٢املادة  (لعقلية  ااتفاقية املؤثرات   
  ).٢، الفقرة ١٢املادة (لبحري، واالتفاقية الدولية بشأن حجز السفن ا

 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي      ٢٥ و ٢٤ارن املادتني   ق )١٠٢٨(
  .١٩٨٦و
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لتحفظات اليت تبدى لدى التوقيـع إذا       ا   ]٤- ٢- ٢ [٣- ٢- ٢
  كانت املعاهـدة تنـص علـى ذلك صراحة

 يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على املعاهـدة          ال  
تأكيداً رمسياً من جانب الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة عندما تعرب           

باط باملعاهدة، وذلك إذا مـا نـصت املعاهـدة    عن موافقتها على االرت 
  .صراحة على حق الدولة أو املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف حينه

  لتعليقا
جد، عالوة على احلالة املنـصوص عليهـا يف         وت  )١(

، فرضية أخرى يبدو فيها     ١- ٢- ١مشروع املبدأ التوجيهي    
: ن ال حاجة إىل تأكيد التحفظ الذي ُيبدى عند التوقيـع          أ

وهذه هي احلالة اليت تنص فيها املعاهدة نفسها، صـراحة،          
فعلى . على مثل هذه اإلمكانية من دون أن تفرض التأكيد        

 مـن االتفاقيـة     ٨ من املادة    ١نصت الفقرة    سبيل املثال، 
املتعلقة خبفض حاالت تعدد اجلنسيات والتزامات اخلدمـة        

  :العسكرية يف حالة تعدد اجلنسيات على ما يلي
 طرف من األطراف املتعاقدة، عندما يوقـع علـى هـذه            وز لكل جي

املعاهدة أو عندما يودع صك التصديق أو القبول أو االنـضمام، أن    
 حتفظ أو أكثر من التحفظات املنصوص عليها يف مرفـق           ءيعلن إبدا 

  .)١٠٢٩(هذه االتفاقية

  ويف مثــل هــذه احلالــة، يبــدو أن املمارســة  )٢(
ظاً عند التوقيع أن    ال تستوجب من الطرف الذي ُيبدي حتف      

يؤكد هذا التحفظ حني يعرب عن موافقته النهائيـة علـى           
 هذه  ىوهكذا أبدت فرنسا حتفظاً عندما وقعت عل      . االلتزام

كذلك، مل تؤكد هنغاريا   . )١٠٣٠(االتفاقية ومل تؤكده الحقاً   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٠وبولندا حتفظهما على املادة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية    وغريه من ضروب املعاملة أو      
 منـها علـى   ٢٨ من املـادة  ١أو املهينة اليت تنص الفقرة  

كمـا أن   . لتوقيـع التحفظ عنـد    اإمكانية إبداء مثل هذا     
لكسمربغ مل تؤكد التحفظ الذي أبدته علـى االتفاقيـة          
اخلاصة بوضع الالجئني، ومل تؤكد إكوادور التحفظ الذي        

 ائم املرتكبة ضـد األشـخاص     تفاقية منع اجلر  اأبدته على   

                                                        
 مـن   ١٧نظر أيضاً، من بني أمثلة عديـدة، املـادة          ا )١٠٢٩(

 مـن اتفاقيـة   ٣٠ية؛ واملـادة  ساالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلن  
 مـن االتفاقيـة     ٢٩ يف املسائل الضريبية؛ واملادة      املساعدة اإلدارية املتبادلة  

 من االتفاقية املتعلقة بالقانون الساري      ٢٤األوروبية بشأن اجلنسية؛ واملادة     
  .على املرياث يف حالة الوفاة

)١٠٣٠( Council of Europe, European Committee on Legal 

Cooperation (CCJ), CCJ Conventions and Reservations to those 

Conventions, note by the secretariat, CCJ (99) 36, Strasbourg, 30 

March 1999, p. 11 .   وكذلك احلال بالنسبة لتحفظات بلجيكـا علـى
  ).٥٠ص (اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية 

ملتمتعني حبماية دولية؛ مبن فيهم املوظفون الدبلوماسـيون؛       ا
 )١٠٣٢( أخـرى على أن هنـاك دوالً . )١٠٣١(ليهاع واملعاقبة

  .أكدت مع ذلك هذا التحفظ نفسه عند التصديق
وقد خضعت هذه املمارسة غري املؤكدة لتحليالت         )٣(

يرون أن من   متباينة داخل اللجنة، وإن كان مجيع أعضائها        
  .املفيد اختاذ موقف بشأن هذه النقطة يف دليل املمارسة

ورأى بعض األعضاء أنه ينبغي أال ُتـستبعد، يف           )٤(
من هذا القبيل، القاعدة العامة املنصوص عليها يف         حاالت
 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينـا لعـامي        ٢٣ من املادة    ٢الفقرة  

تكـرر   ألن الشروط املتعلقة بالتحفظات، الـيت        ١٩٨٦و
، ال تتسم يف احلقيقـة      ١١بصورة ميكانيكية أحكام املادة     

  .بأمهية خاصة لن يكون هلا عملياً أي نطاق خاص
ية أعضاء اللجنة يـرون أن القاعـدة        ببيد أن أغل    )٥(

 من اتفاقييت فيينا، ٢٣ من املادة ٢املنصوص عليها يف الفقرة 
ني، إال  اليت ال تتسم، شأهنا شأن مجيع أحكام هاتني االتفاقيت        

بطابع تكميلي، ال ينبغي أن تنطبق إال يف حـال إغفـال            
املعاهدة هلذا األمر، وإال فإن األحكام اليت تنص على إمكانية 

. إبداء التحفظات عند التوقيع لن تكون هلـا أيـة فائـدة           
وعندهم أن الشكوك املتعلقة باملمارسة ميكن تفسريها بأنه        

 احلالة ضرورياً، فإنه إذا مل يكن التأكيد الرمسي يف مثل هذه       
فالتحفظات اليت تبدى عند التوقيع على      : غري مستبعد أيضاً  

اتفاقية جتيز صراحةً إبداء حتفظات عند التوقيع هي حتفظات       
كافية يف حد ذاهتا، إال أنه ليس مثة ما مينع الدول املتحفظة            

  . وإن مل يكن هناك ما جيربها على ذلك،)١٠٣٣(من تأكيدها
، اليت تبـدو    "الدنيا"لجنة املمارسة   ولذا، أقرت ال    )٦(

ممارسة منطقية ما دامت املعاهدة تنص صراحة على إمكانية        
ى األغلبية أنه إذا مل ُيعترف روت. إبداء حتفظات عند التوقيع

هبذا املبدأ، فإنه ينبغي اعتبار الكثري من التحفظـات الـيت           

                                                        
)١٠٣١( Multilateral Treaties Deposited with the 

Secretary-General: Status as at 31 December 2000, vol. I (see footnote 

1006 above), p. 255; ibid., p. 311; and ibid. vol. II (see footnote 1015 

above), p. 115 .وقد ُسحب حتفظ هنغاريا فيما بعد.  
سحب (ا  ي، وبلغار )سحب التحفظ بعد ذلك   (وكرانيا  أ )١٠٣٢(

التحفظ بعـد   سحب   (تشيكوسلوفاكياو، وبيالروس،   )التحفظ بعد ذلك  
، وتونس، واملغرب؛ انظـر     )ذلك من قبل اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا     

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 

31 December 2000, vol. I (footnote 1006 above), pp. 255–268.  
 انظر مثالً (شائعة جداً   " التأكيدات االحتراسية "هذه  و )١٠٣٣(

مع ذلك سوى حتفظني مـن       ؤكدتاللتني مل   (حتفظات الربازيل وبيالروس    
وأوكرانيا وبولندا وتركيا وهنغاريا وهولندا على      ) حتفظاهتما األولية الثالثة  
  ).٣٨٥-٣٧٨، ص املرجع نفسهاتفاقية املؤثرات العقلية، 
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أُبديت عند التوقيع، ولكن مل يتم تأكيدها، حتفظات غـري          
ة، حىت يف احلاالت اليت استندت فيها الدول يف إبـداء           نافذ

  .هذه التحفظات إىل نص املعاهدة نفسه

  إبداء التحفظات املتأخرة  ٣- ٢

ُخصص الفرع الثالث من الفصل الثاين من دليـل           )١(
املمارسة ملسألة حساسة بوجه خاص وهـي مـا يعـرف           

على أن اللجنة فضلت احلديث عـن  ". التحفظات املتأخرة"  ب
لتبني بوضوح أن األمر ال ميكن أن " بداء التحفظات املتأخرةإ"

ا بإعالنـات   يتعلق بفئة جديدة أو خاصة من التحفظات وإمن       
تبدو مبثابة حتفظات ولكنها ال تتقيد باملهل اليت ميكن أن تعترب 
خالهلا مبدئياً مبثابة حتفظات، ألن الوقت الذي جيوز فيه إبداء 

  .)١٠٣٤(فظ ذاتهالتحفظات حمدد يف تعريف التح

ومع ذلك، من غري النادر، عمليـاً، أن حتـاول            )٢(
أن تبدي حتفظاً يف وقت خيتلف عن األوقات         )١٠٣٥(الدولة

ددة يف تعريف فيينا، وهذه اإلمكانية، اليت قد تكون هلا          احمل
  .مزايا ملموسة، مل ُتستبعد كلياً يف املمارسة

ى وال تستطيع دولة ما بعد التعبري عن موافقتها عل          )٣(
االلتزام مبعاهدة التنصل من التزاماهتا مبقتضى هذه املعاهدة عن 

.  خبفـة  هوهذا املبدأ ال ميكن تكريس    . طريق تفسري حتفظ ما   
واهلدف األول من هذا الفرع من دليل املمارسة هـو بيـان       

فمشروع املبدأ : الشروط الصارمة اليت ختضع هلا تلك املمارسة
أنه ال جيوز، مـن      ينص على قاعدة هي      ١- ٣- ٢التوجيهي  

حيث املبدأ، إبداء حتفظ متأخر، وتبني مـشاريع املبـادئ           
التوجيهية اليت تليه الشرط األساسي الذي خيضع لــه أي          

وهو عدم اعتراض أي من األطـراف       : استثناء من هذا املبدأ   
مـشاريع  (األخرى بال استثناء خالل مهلة اثين عشر شهراً         

وعالوة ). ٣- ٣- ٢، و٢- ٣- ٢، و١- ٣- ٢املبادئ التوجيهية 
 إىل منع   ٤- ٣- ٢على ذلك، يهدف مشروع املبدأ التوجيهي       

التحايل على مبدأ عدم جواز تقدمي التحفظـات املتـأخرة          
  .بأساليب أخرى غري التحفظات

                                                        
 من اتفاقييت فيينا لعامي     ٢ من املادة    )د(١ارن الفقرة   ق )١٠٣٤(
 من اتفاقية فيينـا لعـام       ٢ من املـادة    )ي(١لفقرة  ، وا ١٩٨٦ و ١٩٦٩
 إعـالن   ‘الـتحفظ ‘  يقـصد ب  : "١-١، ومشروع املبدأ التوجيهي     ١٩٧٨

تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو التـصديق          ... انفرادي  
عليها أو تثبيتها رمسياً أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أو عند تقدمي              

زء اجل( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح" (عاراً باخلالفـة يف معاهدة   دولة ما إش  
املرجع ،  ٢-١-١؛ وانظر أيضاً مشروع املبدأ التوجيهي       )٢٠٠، ص   )الثاين
  .٢٠١، ص نفسه

لى حد علم اللجنة ال يوجد، حىت يومنا هذا، مثـال       ع )١٠٣٥(
  .ة دولية بإبداء حتفظ متأخرمعلى قيام منظ

  تأخرةاملتحفظات الإبداء   ١- ٣- ٢

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على            
 على االرتباط هبذه املعاهدة، إال معاهدة بعد أن تعرب عن موافقتها

إذا كان إبداء حتفظ متأخر ال يثري اعتراض أي طرف من األطراف           
  . تنص املعاهدة على خالف ذلكملاملتعاقدة األخرى، ما 

  لتعليقا

إن اإلعراب عن املوافقة النهائية علـى االرتبـاط        )١(
باملعاهدة يشكل، بالنسبة لألطـراف املتعاقـدة، الفرصـة     

ويف احلقيقة، الفرصة الوحيدة يف ضوء اشـتراط         (األخرية
التأكيد الرمسي للتحفظات الـصادرة عنـد التفـاوض أو          

ا إصدار حتفظ ما، ما مل تنص املعاهدة هاليت جيوز في) التوقيع
وهـذه  . )١٠٣٦(على خالف ذلك، وهو أمر ممكن دائمـاً       

 واليت )١٠٣٧(القاعدة، اليت تعترف هبا مجيع املؤلفات القانونية
 ويستدل عليهـا    )١٠٣٨(ىل تعريف التحفظات ذاهتا   تستند إ 

 من اتفاقييت   ١٩من املادة   " الفقرة االستهاللية "كذلك من   
 حتظى باحترام كبري يف     ،)١٠٣٩(١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   

وقد اعتربهتا حمكمة العدل الدولية جزءاً من . )١٠٤٠(املمارسة
ألعمـال  االقانون الوضعي يف حكمها الصادر يف قـضية         

  :احلدود وعرب احلدوداملسلحة على 

                                                        
فظات، مثالً، علـى    نص بعض األحكام املتعلقة بالتح    ت )١٠٣٦(

يـجوز إبداء حتفظات بشأن حكم أو أكثر من أحكام هذه االتفاقية "أنـه 
االتفاقية " (يف أي وقت قبل التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام إليها          

جيـوز  "أو  ) ١٨النووية، املادة    املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة      
تاريخ التـصديق أو االنـضمام، إبـداء        ألية دولة، يف موعد ال يتجاوز       

 من املادة ١ والفقرة ١٣ من املادة ١٥التحفظات املنصوص عليها يف الفقرة 
التفاقية املتعلقة باختصاص السلطات والقـانون      ا" ( من هذه االتفاقية   ١٥

 وقـد أشـري إىل هذين املثالني      ؛)٢٣ املادة   ،ال محاية القُّصر   جم املنطبق يف 
 وانظر أيـضاً  ؛(Imbert, op. cit. (footnote 1008 above), pp. 163–164يف 

  .من هذا التعليق) ٣(األمثلـة الواردة يف الفقرة 
آخـر  : "علنها جورجيو غايا بقوة على النحو التـايل  أ )١٠٣٧(

يه عن موافقتها   فوقت جيوز فيه للدولة إبداء حتفظ هو الوقت الذي تعرب           
 Unruly treaty reservations", Le droit")" علـى االرتبـاط باملعاهـدة   

international à l’heure de sa codification–Etudes en l’honneur de 

Roberto Ago (Milan, Giuffrè, 1987), vol. I, p. 310).  
  . أعاله١٠٣٤نظر احلاشية ا )١٠٣٨(
ى توقيع معاهدة أو    د، ل ]أو للمنظمة الدولية  [للدولة  " )١٠٣٩(

ا أو املوافقة عليها أو االنـضمام       أو قبوهل ] إقرارها رمسياً [التصديق عليها أو    
  ".إليها، أن تضع حتفظاً

ما أن هذا يفّسر سبب حماولة الـدول، يف بعـض           ك )١٠٤٠(
األحيان، التحايل على منع إبداء التحفظات بعد دخول املعاهدة حيز النفاذ، 

" إعالنات تفسريية "إعالنات تسميها    وذلك بإصدارها، من طرف واحد،    
من التعليـق   ) ٢٧(انظر الفقرة   (التحفظات  تتطابق يف احلقيقة مع تعريف      
ولية ح،  )إلعالنات التفسريية اتعريف   (٢-١على مشروع املبدأ التوجيهي     

  ).١٩٧، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٩
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 من اتفاق بوغوتا تتيح لألطراف إمكانية إبداء حتفظات على هذا           ٥٥املادة  و
ة على كافة الدول املوقعة فيما خيص الدولة اليت         لتنطبق بصورة متباد  `الصك  
وما مل تتوفر أحكام إجرائية خاصة، فإنـه ال جيـوز إبـداء هـذه               . `أبدهتا

ديق على االتفاق أو عند االنضمام إىل هذا        التحفظات إال عند التوقيع أو التص     
الصك، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدويل العام املعمول هبا يف هذا الـصدد،           

  .)١٠٤١(١٩٦٩بصيغته املدونة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

ورأى بعض أعضاء اللجنة أن من املشكوك فيه ما           )٢(
 مع تعريف التحفظات إذا كان هذا النوع من اإلعالنات يتفق

ومع ذلك، فإن املبدأ    . ١- ١مبقتضى مشروع املبدأ التوجيهي     
راب عن املوافقة على  عالقائل بأنه ال جيوز إبداء حتفظ بعد اإل       

فهو ال ينطبق إال بشرط أال جتيز ". ليس مبدأ مطلقاً"االرتباط 
الدول املتعاقدة، مبوجب اتفاق، إبداء حتفظات جديدة بشكل    

أو أال حتد أيضاً على حنو أكثر صرامة مـن           )١٠٤٢("أو بآخر 
  .األوقات اليت جيوز فيها إبداء حتفظ

فظات متأخرة  وعلى الرغم من أن إمكانية إبداء حت        )٣(
مل ُتبحث قط، ال أمام جلنة القانون الدويل وال خالل مؤمتر "

فعلى . )١٠٤٤( فقد وردت بصورة متكررة نسبياً،)١٠٤٣("فيينا
  :سبيل املثال
 القانونتفاقية توحيد   ا من   ٢٩ نصت املادة   -   

عـام  لوالسندات اإلذنيـة    ) لكمبياالتا(املتعلق بالسفاتج   
  :لى ما يليع ١٩١٢

ليت ترغب يف االستفادة من أحد التحفظات املذكورة يف     الى الدولة   ع
 أن تدرج هـذا     ٢٢ من املادة    ١ أو يف الفقرة     ١ من املادة    ٢الفقرة  

   ...التحفظ يف وثيقة التصديق أو االنضمام

قوم الدولة املتعاقدة اليت ترغب يف وقت الحق يف االستفادة من أحد ت
ولنـدا بنيتـها    هاملذكورة أعاله بإبالغ حكومة      )١٠٤٥(التحفظات

  .)١٠٤٦(كتابة

                                                        
)١٠٤١( Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua 

v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

1988, p. 69, at p. 85.  
)١٠٤٢( J.-F. Flauss, "Le contentieux de la validité des 

réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour 

la déclaration interprétative relative à l’article 6, paragraphe 1", 

Revue universelle des droits de l’homme, vol. 5, No. 9 (December 

1993), p. 302.  
)١٠٤٣( Imbert, op. cit. (see footnote 1008 above) p. 12.  
 Imbertالوة على ذلك، انظر األمثلة الـيت سـاقها          ع )١٠٤٤(

  .١٦٥-١٦٤، ص ) أعاله١٠٠٨احلاشية (
ـ  وإمنا   ،تحفظاتب احلقيقة، ال يتعلق األمر      يف )١٠٤٥( شروط ب

  .تتناول التحفظات
من االتفاقيـة املتـضمنة لقـانون        ١نظر أيضاً املادة    ا )١٠٤٦(
اقيـة  ف من االت  ١والسندات اإلذنية املوحد، واملادة     ) الكمبياالت(السفاتج  

فيما يتعلق بالتحفظات املنصوص عليها     : "املتضمنة لقانون الشيكات املوحد   
فإنه جيوز أن ُتقدَّم بعد التصديق أو االنـضمام، شـريطة أن            ... يف املواد   

 من الربوتوكـول    ٢٦، ومبوجب املادة    كذلك  -  
  :املعدل التفاقية توحيد بعض القواعد املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل

 أي  يفغري أنه جيوز للدولة     . الربوتوكول هذا    يقبل أي حتفظ على    ال
أن تعلن، بواسطة إخطار توجهه إىل حكومة مجهورية بولنـدا           وقت
، أن االتفاقية اليت يعدهلا هذا الربوتوكول لن تنطبق على نقل           ةالشعبي

األشخاص والبضائع واألمتعة الذي يتم حلساب سلطاهتا العـسكرية         
ملذكورة وُحجـزت سـعتها     على منت طائرات ُسجلت يف الدولة ا      

  .الكاملة من جانب هذه السلطات أو حلساهبا

 من االتفاقيـة املتعلقـة      ٣٨ املادة   ونصت  -   
  :رة الدولية للتركات على ما يلياباإلد

كل دولة متعاقدة ترغب يف استخدام خيار واحـد أو أكثـر مـن     ل
، ٦ مـن املـادة   ٢، والفقـرة  ٤اخليارات املنصوص عليها يف املادة    

بلغ وزارة خارجية     ٣١، واملادة   ٣٠ من املادة    ٣ و ٢رتني  والفق ، أن ُت
قبـول لهــولندا بذلك، إما عـند إيداعها صك التصـديق أو ا        

  .)١٠٤٧(أو املوافقـة أو االنضمام، وإما يف وقت الحق

 من اتفاقية ٣٠ من املادة ٣ الفقرة ومبوجب  -   
  :املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية

طرف أن يبدي، بعد دخول االتفاق حيز النفاذ إزاءه، حتفظاً أو   كل  ل
 يلجأ إىل إبدائها  واليت مل١املشار إليها يف الفقرة  لتحفظاتاأكثر من 

وتدخل هذه التحفظات حيـز     .  أو القبول أو املوافقة    التصديقعند  
 على  أشهرالنفاذ يف أول يوم من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثالثة            

  .)١٠٤٨(الم التحفظ من جانب أحد األطراف الوديعةتاريخ است

 مـن   ١٠ من املـادة     ١كما تنص الفقرة      -   
  :سفن على ما يليلاالتفاقية الدولية بشأن حجز ا

وز ألي دولة، عند التوقيع على هذه االتفاقية، أو التـصديق عليهـا، أو         جي
ظ  أن حتـتف   ، أي وقت الحق   يفقبوهلا، أو إقرارها، أو االنضمام إليها، أو        

  .باحلق يف أن تستثين من نطاق تطبيق االتفاقية ما يلي

                                                                                      
جيوز ألي "؛  ..." إىل األمني العام لعصبة األمم       تكون موضوع إشعار موجه   

من األطراف املتعاقدة السامية، يف احلاالت العاجلة، اللجوء إىل التحفظات          
  ".حىت بعد التصديق أو االنضمام... املنصوص عليها يف املواد 

 من االتفاقية املتعلقـة بالقـانون       ٢٦نظر أيضاً املادة    ا )١٠٤٧(
للدولة املتعاقدة اليت يكون لديها، عنـد       جيوز  : "الساري على نظم الزوجية   

 يفعقد، أن تبني    مدخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا، نظام والء وطين          
 بواسطة إعالن، الطريقة اليت جيب أن ُتفهم هبا اإلحالة إىل قانوهنا            ،أي وقت 

وهذا احلكم قد يستهدف اإلعالن التفـسريي       ". الوطين ألغراض االتفاقية  
  .تهدف التحفظأكثر مما يس
أبريـل  / نيسان ١خلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف       د )١٠٤٨(
ألطراف قد استخدمت منذ ذلك احلني ا؛ وال يبدو أن أياً من الدول  ١٩٩٥

 مـن الربوتوكـول     ٥وانظر أيضاً املادة    . اإلمكانية اليت يتيحها هذا احلكم    
جيوز "،  اإلضايف لالتفاقية األوروبية يف جمال املعلومات عن القانون األجنيب        

ألي طرف متعاقد يرتبط مبجموع أحكام الفصلني األول والثاين أن يعلن،           
يف أي وقت، بواسطة إشعار يوجهه إىل األمني العام جمللس أوروبا، أنه لن             

ويبدأ نفاذ هـذا    . يرتبط إال بأحكام الفصل األول أو بأحكام الفصل الثاين        
  ".اإلشعار بعد تاريخ استالمه بستة أشهر
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وال يطرح ذلك يف حد ذاته مشكلة معينة، كما أنه            )٤(
مع الفكرة القائلة بأن قواعد فيينا ليس هلا سوى طابع           يتفق

كما ستكون احلال، من باب أوىل، بالنسبة للمبادئ (تكميلي 
ان األمر يتعلق ومع ذلك، ملّا ك  ). التوجيهية يف دليل املمارسة   

باستثناء من قاعدة مقبولة اآلن باعتبارها عرفاً ومكرسـة يف          
اتفاقييت فيينا، فإنه يبدو من الضروري أن تنص املعاهدة على          

وأرادت اللجنة أن توضح هذا املبدأ يف . هذا االستثناء صراحةً
 رغم أن هذا مل يكن      ١- ٣- ٢نص مشروع املبدأ التوجيهي     

انونية لتأكيد ما ينبغي أن يتسم به إبداء        الزماً من الناحية الق   
  .التحفظات املتأخرة من طابع استثنائي

وبية حلقوق اإلنسان   روال شك يف أن احملكمة األو       )٥(
أظهرت مرونة يف هذا الشأن ألهنا أجازت، على ما يبدو،          
أن حتتج دولة طرف يف اتفاقية روما بتعديل تشريعها الوطين 

ل تعديل نطاق هذا التحفظ يف الذي مشله حتفظ سابق من أج
الوقت ذاته، دون املساس بالقيد الزمين الذي فرضته املادة         

غري أن نطاق   .  من االتفاقية على خيار إبداء التحفظات      ٦٤
غري واضح جداً، ورمبا اختذت      )١٠٤٩(هذا االجتهاد القضائي  

احملكمة هذا املوقف ألن تعديل التشريع املعين ال يؤدي، يف          
  .)١٠٥٠(قييد إضايف اللتزامات الدولة املعنيةاحلقيقة، إىل ت

وأياً كان األمر، فإن اقتضاء إدراج شرط صـريح        )٦(
 اإلعراب عن املوافقة على االرتباط يبدو دجييز إبداء حتفظ بع

ضرورياً، ال سـيما وأن إدراج قيـد زمـين يف تعريـف             
التحفظات ذاته كان الزماً ألسباب عملية وملحة بوجـه         

من التعليـق علـى     ) ٣(جنة يف الفقرة    خاص، تناولتها الل  
وفكرة إدراج قيـود    : "٢- ١- ١مشروع املبدأ التوجيهي    

زمنية على إمكانية إبداء التحفظـات يف تعريـف هـذه           
التحفظات ذاته، بالرغم من أهنا تبدو غري منطقية إىل حـد           
ما، فرضت نفسها تدرجيياً، نظراً إىل جسامة املخاطر الـيت       

قات القضائية من جراء نظام يسمح يتعرض هلا استقرار العال
ويف واقع األمر فإن مبدأ . لألطراف بإبداء حتفظ وقتما تشاء

دين ذاته هو الذي قد يصبح حمل شك إذا قملتعاا العقد شريعة

                                                        
 ,Association X v. Austriaى سبيل املثـال، نظر، علا )١٠٤٩(

application No. 473/59, Yearbook of the European Convention on 

Human Rights 1958-1959, vols. 1 and 2 (1960), p. 400; X v. Austria, 

application No. 1731/62, Yearbook of the European Convention on 

Human Rights 1964, No. 7 (1966), p. 192; or X v. Austria, application 

No. 8180/78, Council of Europe, European Commission of Human 

Rights, Decisions and Reports, vol. 20, p. 26.  
 رأت ،X v. Austria, application No. 1731/62 قضية يف )١٠٥٠(

 ... ١٩٥٨سـبتمرب   / أيلول ٣التحفظ الذي أبدته النمسا يف      "احملكمة أن   
 يترتب عليه، استداللياً، توسيع     مل لذيا،  ١٩٦٢يوليه  / متوز ٥يشمل قانون   

  ،)انظـر احلاشـية أعـاله     *" (اجملال الذي أُخرج من نطاق مراقبة اللجنة      
  . ٢٠٢ص 

كان باستطاعة أي طرف يف معاهدة ما أن يتراجع، بإبدائه          
حتفظاً، عن االلتزامات التعاهدية امللقاة علــى عاتقـه؛       

على ذلك، فإن هذا األمر جيعل مهمة الوديع لديـه          وزيادةً  
وبالنظر إىل أمهيـة تفـادي إبـداء        . )١٠٥١("معقدة للغاية 
أخرة قدر املستطاع، فإنه ينبغي تفسري عبارة       تالتحفظات امل 

، الواردة يف آخـر     "ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك      "
  .، تفسرياً ضيقاً للغاية١- ٣- ٢املبدأ التوجيهي 

ه القاعدة األساسية املتمثلـة يف إيـراد        بيد أن هذ    )٧(
شرط صريح هبذا الشأن ال تشكل االستثناء الوحيد للقاعدة        

حفظ جيب، مبدئياً، أن ُيبـدى يف موعـد        تاليت تقول إن ال   
  .أقصاه وقت اإلعراب عن املوافقة على االرتباط

ويتضح يف الواقع من املمارسة الشائعة يف الوقت          )٨(
عاقدة األخـرى ميكنـها أن تقبـل        الراهن أن األطراف املت   

اليت قد (باإلمجاع حتفظاً متأخراً وميكن أن تعترب هذه املوافقة 
اً فرعياً يوسع، من حيث الزمان، نطاق       قاتفا) تكون ضمنية 

حرية إبداء التحفظ أو التحفظات املعنية على األقل، إن مل          
  .يكن التحفظات على املعاهدة املعنية بصورة عامة

 يف هذه اإلمكانية ترمجة للمبدأ القائل       وقد ُرئيت   )٩(
األطراف هم حفظة املعاهدة النهائيون وقد يكونـون        "بأن  

 إجراءات غري عادية ملواجهة مـشاكل       لعلى استعداد لقبو  
جيب "وعلى أي حال، وكما أشري إىل ذلك،        . )١٠٥٢("معينة

فيظل الطرف  . غماتيةافهم احلل بأنه قد أملته اعتبارات بر      
يف االنضمام من جديد إىل املعاهدة ذاهتا،        حراً   ]١٠٥٣[دائماً

ومبـا أن النتيجـة     . مع اقتراح بعض التحفظات هذه املرة     
كان اختيار أحد البديلني، فقد بدا،       ستكون واحدة، مهما  

  .)١٠٥٤("ببساطة، أن من األنسب االكتفاء باإلجراء األسرع
فقد التزم األمني العام لألمم املتحدة، يف مرحلـة           )١٠(

ف احلذر جداً الذي دأب على التزامه يف هـذا          أوىل، املوق 
مبوجب املمارسة الدوليـة   "الشأن منذ اخلمسينات وهو أنه      

تزم هبا يف مهامه كوديع، ال جيوز إبداء حتفظ إال لالثابتة اليت ي
، ورأى، بالتايل، أن    "وقت التوقيع أو التصديق أو االنضمام     

شكال أي طرف فـي االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ        
التمييز العنصري مل يبـد حتفظات وقت التـصديق علـى          

                                                        
  .٢١٠، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٨لية حو )١٠٥١(
)١٠٥٢ ( D.W. Greig, loc. cit., (footnote 1005 above), 

pp. 28–29.  
شري املؤلف إىل معاهدة معينة هي االتفاقية املتـضمنة         ي )١٠٥٣(

من التعليق على مشروع املبدأ     ) ١٠(انظر الفقرة   (لقانون الشيكات املوحد    
امنة منها صراحة على إمكانيـة نقـض        ثاليت تنص املادة ال   ) التوجيهي هذا 

االتفاقية؛ غري أن املمارسة متتد إىل معاهدات ال تتضمن شرط االنـسحاب        
  ).من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا) ١٢(انظر الفقرة (

)١٠٥٤( F. Horn, op. cit. (see footnote 1005 above), p. 43.  
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. )١٠٥٥(االتفاقية ال جيوز لـه إبداء هذه التحفظات الحقاً       
يَّن موقفـه إىل   لاألمني العام، بعد سنتني من ذلك،       أن  غري  

حــد كبري يف رسـالة وجههـا إىل البعثـة الدائمـة            
لدى األمم املتحدة، وكانت هذه الدولة تعتزم  )١٠٥٦(لفرنسا

نقض االتفاقية املتضمنة لقانون الشيكات املوحـد، لكـي         
اً واستناد. تنضم إليها من جديد مع إبداء حتفظات جديدة       

املبدأ العام الذي ميكِّن األطراف يف اتفاق دويل من أن          "إىل  
تعدِّل، بقرار ُيتخذ باإلمجاع، أحكام اتفاق أو أن تتخـذ          

االتفاق أو تفسريه، تدبرياً تراه مالئماً فيما يتعلق بتطبيق هذا 
  : ذكر املستشار القانوين ما يلي

ني العام رسالة مبناء عليه، يبدو أنه ميكن حلكومتكم أن توجه إىل األو
حتمل توقيع وزير اخلارجية، وحتيل فيها مشروع التحفظ مع اإلشارة، 
عند االقتضاء، إىل التاريخ الذي ُيرغب فيه أن يدخل هذا الـتحفظ            

 وسيحيل األمني العام مشروع التحفظ إىل الدول .حيز النفاذ إن وجد
ويف حالة ) الدول األطراف، والدول املتعاقدة، والدول املوقعة(املعنية 

 يومـاً  ٩٠عدم تقدمي أي اعتراض من جانب الدول األطراف خالل         
وهو األجل املعمول به عموماً يف ممارسة (من تاريخ الرسالة املذكورة 

ول الضمين، والذي يوافق، يف هذه احلالة،       األمني العام ألغراض القب   
اتفاقية [ من االتفاقية ١األجل الذي تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة 

 ٢٧ و ٢٢ و ٩لقبول التحفظات املنصوص عليها يف املـواد        ] ١٩٣١
  ، يعـد الـتحفظ سـارياً يف التـاريخ         ) من املرفـق الثـاين     ٣٠و

  .)١٠٥٧(املشار إليه

ت احلكومة الفرنسية إىل فقد وجه: وهذا ما حدث  )١١(
، رسالة صيغت وفقاً ١٩٧٩فرباير / شباط٧األمني العام، يف 

ــام يف ألهلــذه التوضــيحات؛ وعممهــا ا  ١٠مــني الع
وحيث أنه مل يرد أي اعتراض من جانـب         "فرباير،  /شباط

 يوماً اعتباراً مـن تـاريخ      ٩٠الدول املتعاقدة يف غضون     
قبوالً ودخل حيز   اعترب التحفظ م  ... تعميم هـذه الرسالة    

  .)١٠٥٨("١٩٧٩مايو / أيار١١النفاذ فـي 

ومنذ ذلك احلني، يبدو أن األمني العـام لألمـم            )١٢(
 دأب على العمل هبذه املمارسة لدى قيامه مبهامـه          ةاملتحد

                                                        
يل رأب/ نيسان٥ذكرة إىل مدير شعبة حقوق اإلنسان،    م )١٠٥٥(
١٩٧٦،United Nations Juridical Yearbook 1976, (see footnote 1007 

above), p. 221.  
)١٠٥٦(  F. Horn, op. cit. (see footnote 1005 above), p. 42.  
سالة موجهة إىل البعثة الدائمة لدولة عضو يف األمـم    ر )١٠٥٧(
 United Nations Juridical Yearbook ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٤املتحدة، 

1978 (United Nations publication, Sales No. E.80.V.1), pp. 199–200.  
)١٠٥٨( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary 

General: Status as at 31 December 2000, vol. II (see footnote 1015 

above), p. 424, note 4ومن الغريب أن حكومة مجهورية أملانيا االحتادية ؛ 
لـيس لـديها أي     "، أنــه    ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٠صراحة، يف    أبلغت

  ).املرجع نفسه" (اعتراض تبديه يف هذا الشأن

وأصبحت هذه املمارسة ذات طابع رمسي يف        )١٠٥٩(كوديع
. ١٩٨٤يونيـه   / حزيـران  ١٩رأي قانوين صدر عن األمانة يف       

من املمكن دائماً أن تقبـل األطـراف يف         "ا الرأي إن    ويقول هذ 
بدي أياً كان الوقت الذي     أاإلمجاع  بمعاهدة حتفظاً، بقرار تتخذه     

فيه هذا التحفظ، وسواء سكتت املعاهدة عن هذه املسألة أو حىت           
، وسواء أتضمنت أحكاماً صـرحية  "لو تضمنت أحكاماً تعارضها   

  .)١٠٦٠(فظات أم البشأن الوقت الذي ميكن فيه إبداء التح
وال تقتصر هذه املمارسة على املعاهدات املودعة لـدى          )١٣(

 ١٩٧٨ملذكور أعـاله لعـام      اففـي الرأي القانوين    . األمني العام 
، كان املستشار القانوين لألمم املتحـدة قـد         )أعاله) ١٠(الفقرة  (

املتعلقة ة استند إىل سابقة تتعلق بتحفظ متأخر على االتفاقية اجلمركي        
السترياد املؤقت للتغليف، وقد أودعت هذه االتفاقية لدى األمني         با

ميكن "ها على أنه    ن م ٢٠العام جمللس التعاون اجلمركي وتنص املادة       
لكل طرف متعاقد، عند توقيعه االتفاقية أو تصديقه عليها، أن ُيعلن           

وأبدت سويـسرا،   ".  من االتفاقية  ٢أنه ال يعترب نفسه ملزماً باملادة       
، ١٩٦٣أبريـل  / نيـسان ٣٠نت صدقت على االتفاقية يف  اليت كا 

 قدمـه الوديـع إىل      ١٩٦٥ديسمرب  /  كانون األول  ٢١حتفظاً يف   
الدول املعنية واعُترب هذا التحفظ مقبوالً لعدم وجود اعتراض عليه،          

  .)١٠٦١("١٩٦٣يوليه / متوز٣١ودخل حيز النفاذ بأثر رجعي يف 
 ١٩٧٨م  وقامت عدة دول أطراف يف بروتوكول عا        )١٤(
اتفاقيـة   (١٩٧٣تفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام        الل

أكتـوبر  /ين األول ر تش ٢، الذي دخل حيز النفاذ يف       )ماربول
و بإضـافة   أ) ١٠٦٢(، بتوسيع نطاق حتفظاهتـا الـسابقة      ١٩٨٣

                                                        
 .Giorgio Gaja, loc. citفة إىل األمثلة اليت قدمها اإلضاب )١٠٥٩(

(footnote 1037 above), p. 311، انظر على سبيل املثال حتفظ بلجيكا على 
ة اعتراض عام على التحفظات اليت بالذي يعترب مبثا (١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

يف فعلى الرغم من أن هذا البلد انضم إىل االتفاقية          ): تبديها أطراف أخرى  
فرباير / شباط ١٨أبلغت احلكومة البلجيكية يف     "،  ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ١

 األمني العام بأن التحفظ املذكور كان ينبغـي أن يرفـق بـصك              ١٩٩٣
ومبا أن أياً من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية مل يبلغ    . انضمامها إىل االتفاقية  

ـ         ٩٠األمني العام خالل مهلة       ٢٣(عار   يوماً مـن تـاريخ تعمـيم اإلش
، باعتراضه ال على عملية اإليداع نفـسها وال علـى           )١٩٩٣مارس  /آذار

 Multilateral Treaties)"اإلجراء املتبع، فقد اعترب أن الـتحفظ قـد قُبـل   

Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2000, 

vol. II (footnote 1015 above), (p. 273, note 9.  
ــة ســار )١٠٦٠( لة موجهــة إىل مــسؤول حكــومي لدول
 United Nations Juridical Yearbook 1984 (United Nationsعــضو،

publication, Sales No.E.91.V.1), p. 183.  
  .نظر احلاشية أعالها )١٠٦١(
، ١٩٨١سـبتمرب   / أيلـول ٢٥التصديـق يف   (رنسا  ف )١٠٦٢(

 IMO, Status of Multilateral:١٩٨٢أغـسطس  / آب١١والتعديـل يف 

Conventions and Instruments in Respect of Which the International 

Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary 

or Other (Functions as at 31 December 1999, p. 77.  
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حتفظات جديدة بعدما أعربـت عــن موافقتـها علــى          
كذلك، أُبديـت حتفظات متـأخرة علـى       . )١٠٦٣(االرتبـاط

  .)١٠٦٤(بعض اتفاقيات جملـس أوروبا دون أن تثري اعتراضاً
عد أن بويتضح من هذه األمثلة أنه ليس من املـست       )١٥(

تعترب التحفظات املتأخرة صحيحة، يف حال عدم االعتراض        
عليها من جانب األطراف املتعاقدة األخرى اليت استشارها        

االت لكنها تظهر أيضاً أن األمر كان دائماً يتعلق حب. الوديع
هامشية إىل حد ما، فإما أن التأخر يف إبالغ التحفظ كان           
ملدة قصرية، وإما أن هذا اإلبالغ قد مت بعد التصديق لكن           

 )١٠٦٥(قبل دخول املعاهدة حيز النفاذ إزاء الدولة املتحفظة       
، إذ مت إصـدار     "تصحيح خطأ مادي  "  أو أن املسألة تتعلق ب    

ية حسب األصول، التحفظ املزمع إبداؤه يف املنشورات الرمس
  .عند إيداع وثيقة اإلبالغ" أُغفل"لكنه 

                                                        
، ١٩٨٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨التصديق يف   (يبرييا  ل )١٠٦٣(

 وكانت موضوع حمضر    ١٩٨٣يوليه  / متوز ٢٧وحتفظات جديدة قدمت يف     
؛ ورومانيا  ٨١، ص   املرجع نفسه ،  )١٩٨٣أغسطس  / آب ٣١تصويب يف   

، وقد ُصّوب بعد ذلك لعدم وجـود        ١٩٩٣مارس  / آذار ٨االنضمام يف   (
؛ والواليـات   ٨٣، ص   )راج حتفظات صوت عليها الربملان    داعتراض بغية إ  

فظـات  ، وحت ١٩٨٠أغـسطس   / آب ١٢التصديق يف   (املتحدة األمريكية   
 وكانت موضوع حمضـر تـصويب يف       ١٩٨٣يوليه  / متوز ٢٧قدمت يف   

وأوضحت احلكومة الفرنسية، فيما    . ٨٦، ص   )١٩٨٣أغسطس  / آب ٣١
يتعلق حباليت ليبرييا والواليات املتحدة، أهنا ال تعترض على هذه التصويبات           

  .نظراً إىل طبيعتها، وأن قراراً من هذا القبيل ال يشكل، مع ذلك، سابقة
نظر، على سبيل املثال، حتفظ اليونان على االتفاقيـة         ا )١٠٦٤(

التصديق  (١٩٧٧يناير / كانون الثاين٢٧األوروبية لقمع اإلرهاب، املؤرخة 
 ٥ العـام يف     ، وتـصويب أبلـغ إىل األمـني       ١٩٨٨أغسطس  / آب ٤يف  

؛ وقد تذرعت اليونان خبطأ هو أن التحفظ الـوارد          ١٩٨٨سبتمرب  /أيلول
؛ )جاز التصديق مل ُيبلّغ عند إيداع صك التصديق       صراحة يف القانون الذي أ    

وحتفظات الربتغال على االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املـسائل          
 ٢٧: إيداع صـك التـصديق   (١٩٥٩أبريل / نيسان ٢٠اجلنائية، املؤرخة   

 كـانون   ٢٦: ؛ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للربتغـال      ١٩٩٤سبتمرب  /أيلول
كـانون   ١٩: ؛ إبالغ التحفظـات واإلعالنـات     ١٩٩٤ديسمرب  /األول
وهنا أيضاً، أشارت الربتغال إىل خطأ يعـود إىل          (١٩٩٦ديسمرب  /األول

الرئاسـي   عدم إبالغ التحفظات الواردة يف القرار الربملـاين واملرسـوم         
هولنـدا  " إعالن"؛ و ))الصادرين يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الربتغالية     

 الذي حيد من نطاق تـصديقها    ١٩٨٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٤املؤرخ  
على االتفاقيـة األوروبيــة املتعلقـة      ) ١٩٦٩فرباير  / شباط ١٤يف  (

ـ     و. :conventions.coe.int)//(httpبتسليم اجملرمني    ل اانظـر أيـضاً مث
التحفظات املتأخرة لبلجيكا والدامنــرك علـى االتفــاق األورويب          

رده جورجيو غايا، املرجع املذكور     الذي أو  حلمايـة الربامج التلفزيونية،  
  .٣١١، ص ) أعاله١٠١٣احلاشية (

شري جيورجيو غايا يف هذا الشأن إىل التحفظني اللذين ي )١٠٦٥(
 إىل  ١٩٧٦أكتوبر  /األول  تشرين ٢٦أضافتهما مجهورية أملانيا االحتادية يف      

على االتفاقية بـشأن    ) ١٩٧٦أغسطس  / آب ٢املودع يف   (صك تصديقها   
 cf. Multilateral Treaties)١٩٥٤ اجلنسية لعـام  وضع األشخاص عدميي

Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2000, 

vol. I (footnote 1006 above), p. 332, note 4).  

 الطابع ىويشدد كتيب صادر عن جملس أوروبا عل   )١٦(
االستثنائي حلاالت اخلروج عن القواعد املتفق عليها إلبداء        

إن قبـول إبـداء     : "التحفظات اليت قُبلت يف هذه املنظمة     
ى حتفظات متأخرة قد ُيحدث سابقة خطرية ميكن لدول أخر

أن حتتج هبا من أجل إبداء حتفظات جديدة أو توسيع نطاق           
فهذه املمارسة قد هتدد اليقني القانوين      . التحفظات القائمة 

. )١٠٦٦(وتضعف تنفيذ املعاهدات األوروبية تنفيذاً موحـداً      
وهذه هي أيضاً األسباب اليت دفعت بعـض الكُّتـاب إىل           

 إمكانية  التردد يف قبول وجود استثناء كهذا من مبدأ تقييد        
  .)١٠٦٧(إبداء التحفظات من حيث الزمان

تلك هي أيضاً االعتبارات اليت جعلـت أعـضاء           )١٧(
يرون أنه ينبغي توخي الكثري من احلذر يف تكـريس         اللجنة

ممارسة جيب أن تبقى استثنائية ومقصورة على عدد حمدود         
وهلذا السبب، قررت اللجنة أن تصوغ صياغة   . من احلاالت 

ملنصوص عليها يف مشروع املبدأ التوجيهي      سلبية القاعدة ا  
و، وجيب أن يبقى، أن إبداء التحفظات       هفاملبدأ  : ١- ٣- ٢
خرة أمر غري مشروع؛ وال ميكن أن يصبح مـشروعاً،          أاملت

ي مـن   أ بصورة استثنائية متاماً، إال إذا مل يعترض عليـه        
  .)١٠٦٨("األطراف األخرى املتعاقدة

املمارسـة  مجيع حاالت   "ومن جهة أخرى، فإن       )١٨(
املذكورة أعاله تشري إىل وجود قاعدة تسمح للدول بإبداء         

ـ حتفظات حىت بعد إعراهبا عن موافق      ها علـى االرتبـاط     ت
مبعاهدة، شريطة أن توافق الدول املتعاقدة األخرى على إبداء 

واحلق أنه يصعب تصور ما . )١٠٦٩("حتفظات يف هذه املرحلة
وافقتها على مثل   قد مينع مجيع الدول املتعاقدة من إعطاء م       

هذا االستثناء، سواء اعتربت هذه املوافقة تعديالً للمعاهدة،        
اليت متـارس علـى     " اجلماعية"راقبة  أو عالمة تدل على امل    
  .)١٠٧٠(مشروعية التحفظات

                                                        
)١٠٦٦( J. Polakiewicz, op. cit. (see footnote 1006 

above), p. 94.  
 ,"R.W. Edwards, Jr., "Reservations to treatiesارنق )١٠٦٧(

Michigan Journal of International Law, vol. 10, No. 2 (1989), p. 383; 

and R. Baratta, Gli effeti delle riserve ai trattati (Milan, Giuffrè, 

1999), p. 27, note 65.  
، انظر الفقرة   "تعترض"ول املشاكل اليت تثريها كلمة      ح )١٠٦٨(

  .بدأ التوجيهي هذامن التعليق على مشروع امل) ٢٣(
)١٠٦٩( G. Gaja, loc. cit. (see footnote 1037 above), p. 312.  
وتلك " الرقابة"ب، بطبيعة احلال، أن ُيجَمع بني هذه        جي )١٠٧٠(

 Metropolitanويالحظ، يف قضية. إن ُوجدت ،"أجهزة الرقابة"اليت متارسها 

Chrysostomos, Archimandrite Georgios Papachrysostomou and Titina 

Loizidou v. Turkey (applications Nos. 15299/89, 15300/89 and 

15318/89, Council of Europe, Yearbook of the European Convention on 

Human Rights, 1991, (vol. 34 (1995), p. 35 ن رقابـة الـدول علـى    أ
التحفظات اليت أبدهتا تركيا عـن      (مشروعية التحفظات من حيث الزمان      
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لذلك فإن شرط اإلمجاع هذا، وإن كان سلبياً أو           )١٩(
 هو الذي جيعل االستثناء من املبدأ أمراً مقبوالً ،)١٠٧١(ضمنياً
فـشرط  . د من خماطر إساءة استعمال هذا االسـتثناء       وحي

حـظ الاإلمجاع عنصر ال ميكن فصله عن هذا االستثناء، امل        
للمعاهـدة " احلارس"يف املمارسة املعاصرة واملطابق لدور      

. )١٠٧٢(الذي ميكن للدول األطراف أن تقـوم بـه مجاعياً       
لكـن هذا الشرط ال معىن لـه وال حيقـق أهدافه إال إذا           

ن اعتراض واحد يكفـي جلعل التحفظ مستحيالً، وإال        كا
 ١٩املادة   فإن املبدأ ذاته الذي تنص عليه اجلملة األوىل من        

:  سينتهي إىل ال شيء    ١٩٨٦ و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي     
فسيكون بإمكان أي دولة أن تضيف يف أي وقت حتفظاً جديداً 

   متعاقـدة  لقبوهلا املعاهدة ألنه ستوجد دائماً دولـة أخـرى        
ال تعارض هذا التحفظ، مما ُيعيد احلالة إىل تلك اليت جتد فيها            
الدول أو املنظمات الدولية نفسها عندما تصبح أطرافاً وتتمتع         
فيها بإمكانية كبرية جداً إلبداء التحفظات، باستثناء القيـدين         

  .٢٠ و١٩الوحيدين املنصوص عليهما يف املادتني 
 يف املمارسـة العمليـة،     إن االحتياطات املتخذة    )٢٠(

والتوضيحات الـيت قّدمها األمني العام مـرات عديـدة،        
لفقهية والشواغل املتصلة باحلفـاظ     افضالً عن االعتبارات    

على اليقني القانوين، تربر كلها تطبيق قاعدة اإلمجاع تطبيقاً 
صارماً فيما يتعلق هبذه النقطة بالذات، على أساس أن يتعلق 

أو عـدم وجـود     (ول التحفظات املتأخرة    هذا اإلمجاع بقب  
، خبالف القاعدة التقليدية الـيت      )اعتراض عليها على األقل   

غري أن ). إال يف أمريكا الالتينية(تطبق على مجيع التحفظات 
أو املنظمـة   (هذا اإلمجاع ال أثر لـه على مشاركة الدولة         

 ففي حالة وجود اعتراض،   : املتحفظة يف املعاهدة ذاهتا   ) الدولية
تبقى الدولة مرتبطة طبقاً ملا أعربت عنه من موافقة يف البداية،           

لكي تصبح طرفاً من    (وال ميكنها أن تتملص من هذا االرتباط        
جديد، عند االقتضاء، ولكي تعيد إبـداء التحفظـات الـيت           

إال طبقاً ألحكام املعاهدة ذاهتا، أو للقواعد العامة اليت ) ُرفضت
  . اتفاقييت فيينا من٦٤ إىل ٥٤دونتها املواد 

وللمرء أن يتساءل عما إذا مل يكن من األنسب التمييز            )٢١(
بدأ على إبداء التحفظـات املتـأخرة       بني االعتراض من حيث امل    

اليت جيوز إبداؤها على التحفظات عمالً      " التقليدية"واالعتراضات  
 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينـا لعـامي        ٢٠من املادة   ) ب(٤بالفقرة  

                                                                                      
قد أخلت املكان   ) ريق إعالهنا االختياري القاضي بقبول الطعون الفردية      ط

انظر الفقـرتني   (لرقابة أجهـزة االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسان       
  ).٤-٣-٢شروع املبدأ التوجيهي ممن التعليق على ) ٦(و) ٥(

 ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢بني مشروعا املبدأين التوجيهيني     ي )١٠٧١(
  .رةشروط قبول التحفظات املتأخ

من التعليق علـى مـشروع املبـدأ        ) ٩(نظر الفقرة   ا )١٠٧٢(
  .التوجيهي هذا

اص، فيما يبدو، مـن التمييـز بـني هـذين           وال من . ١٩٨٦و
االعتراضني إذ ليس مثة ما يدعو إىل إلزام الـدول أو املنظمـات             

فإما أن توافق على التحفظ : الدولية املتعاقدة بأن ختتار بني نقيضني 
ذاته وعلى إبدائه يف وقت متأخر، وإما أن تعترض على قيام الدول     

 وإن كانـت هلـا      أو املنظمات بإبداء أي حتفظات متأخرة حىت      
ويف حال عدم التمييـز بـني      . أسباب يرى شركاؤها أهنا وجيهة    

هذين االعتراضني، فإن الدول واملنظمات اليت مل تكن طرفـاً يف           
املعاهدة عند إبداء التحفظ املتأخر ستجد نفسها أمام أمر واقع إذا           
ما أصبحت يف وقت الحق طرفاً فيها عن طريق االنضمام أو بأي            

ستجد أنه مل يعد بإمكاهنا أن تعترض على حتفـظ          شكل آخر، و  
ن ألجتيز هلا ذلك  )١٠٧٣(٢٠ من املادة    ٥متأخر يف حني أن الفقرة      

 )١٠٧٤(األمر يتعلق هنا بتحفظات تبديها الدولة صاحبة الـتحفظ        
  .حلظة إعالهنا عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة

وبالتايل، ال بد من اشتراط موافقة مجيع األطـراف           )٢٢(
يف و .إبداء التحفظات املتـأخرة   بملتعاقدة األخرى فيما يتعلق     ا

وافقة على التحفظـات    ملاملقابل، فإن القواعد العادية املتعلقة با     
 مـن   ٢٣ إىل   ٢٠واالعتراض عليها، كما هي مدونة يف املواد        

اتفاقييت فيينا، تنطبق على مضمون التحفظات املتأخرة الـيت          
 األخرى أن تعترض عليها     ينبغي أن يكون باستطاعة األطراف    

، وهي نقطة تعتزم اللجنة العودة إليها يف فرع         "بصورة عادية "
  .دليل املمارسة املخصص لالعتراضات على التحفظات

وبالنظر إىل هذه اإلمكانية، اليت ال ميكن اسـتبعادها،           )٢٣(
وإن كان ال يبدو أهنا اسُتخدمت يف املمارسة حـىت          (ولو نظرياً   
ساءل بعض أعضاء اللجنة عما إذا كان من        ، ت ))١٠٧٥(هذا اليوم 

يف مشروع املبدأ التـوجيهي  " اعتراض"املناسب استخدام كلمة    
لإلشارة إىل اعتراض دولة، ال على التحفظ املزمـع،          ١-٣-٢

على أن أغلبية األعضاء    . )١٠٧٦(وإمنا على إمكانية إبدائه نفسها    
عمليتني رأوا أن من غري املفيد إدخال التمييز بصورة رمسية ألن ال          

  .متطابقتان يف املمارسة

                                                        
يعترب أن الدولة أو املنظمة الدولية قد قبلت الـتحفظ إذا           " ) ١٠٧٣(

عند انقضاء مهلة االثين عشر شهراً       إما كانت مل تبد اعتراضاً على هذا التحفظ      
ذي أعربت  إما يف التاريخ ال   واليت تلي التاريخ الذي تلقت فيه إشعاراً بالتحفظ،         

  *".فيه عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة، إذا كان بعد التاريخ األول
يكون من غري املعقول أيضاً الـسماح للـدول أو          س )١٠٧٤(

املعاهدة بعد إبداء الـتحفظ بـأن        للمنظمات الدولية اليت تصبح أطرافاً يف     
  ، بينمـا  ٢٠من املـادة    ) ب(٤تعترض على هذا التحفظ مبوجب الفقرة       

  . بذلك لألطراف األصليةال ُيسمح
لكن حدث أن قبلت صـراحةً حتفظـات متـأخرة          و )١٠٧٥(

  ). أعاله١٠٥٨لالطالع على مثال، انظر احلاشية (
إال "يف هذه احلالة، كان ميكن االستعاضة عن عبارة         و )١٠٧٦(

ي طرف مـن األطـراف      أ يثري اعتراض    الكان إبداء التحفظ املتأخر      إذا
إذا مل يكن أي " التوجيهي، بعبارة، يف آخر مشروع املبدأ "املتعاقدة األخرى

  ".يعترض على ذلكمن األطراف املتعاقدة األخرى 
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  قبول إبداء حتفظات متأخرة    ٢- ٣- ٢

بداء حتفـظ متـأخر إذا مل       إُيعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل         
يعترض هذا الطرف على إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة اإلثين عـشر            
شهراً اليت تلي تلّقيه اإلشعار بالتحفظ، ما مل تنص املعاهدة على خـالف         

  .ا مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفةذلك أو م

  لتعليقا

 إىل  ٢- ٣- ٢ي  هيهدف مشروع املبـدأ التـوجي       )١(
توضيح وإمتام اجلملة ما قبل األخرية من مـشروع املبـدأ           

 الذي يستبعد إمكانية إبداء الـتحفظ       ١- ٣- ٢التوجيهي  
رف مـن   ال يثري اعتراض أي ط    "املتأخر إال إذا كان إبداؤه      
  ".األطراف املتعاقدة األخرى

فقد رأى بعض أعضاء اللجنة، حرصاً منهم على          )٢(
 التحفظات املتأخرة قدر اإلمكان، أن      ءاحلد من ممارسة إبدا   

  .إبداء مثل هذه التحفظات ينبغي أن حيظى بقبول صريح
على أنه بدا، حسب الرأي السائد، أنه مثلما ميكن   )٣(

حفظات املبداة يف األجل احملـدد      أن تكون املوافقة على الت    
 ميكن أن تكون املوافقة علـى التحفظـات         ،)١٠٧٧(ضمنية

واء كانت املوافقة على مبدأ إبداء      س(املتأخرة ضمنية أيضاً    
. ، ولألسباب نفسها  )التحفظات املتأخرة أو على مضموهنا    

ويبدو جلياً أن اشتراط موافقة إمجاعية صرحية يعين إفـراغ          
ه جيوز تقـدمي التحفظـات املتـأخرة        القاعدة اليت تقول إن   

 وهي قاعدة طور    - ) جيب أن تكون صارمة   (بشروط معينة   
 من أي مضمون، ألن املوافقة الصرحية - التكوين على األقل 

. على التحفظات، يف أي وقت كان، نادرة جداً يف املمارسة
واشتراط مثل هذا القبول يعين، يف واقع األمر، استبعاد أية          

فمن غري املتـصور أن     :  التحفظات املتأخرة  إمكانية إلبداء 
تقبل مجيع الدول األطراف يف معاهدة ذات طابع عـاملي،          

  .صراحةً، مثل هذا الطلب خالل فترة زمنية معقولة
وعالوة على ذلك، فإن هـذا االشـتراط خيـل            )٤(

باملمارسة اليت اتبعها األمناء العامون لكل من األمم املتحدة، 
ي التابع ملنظمة اجلمارك العامليـة،      وجملس التعاون اجلمرك  

 الذين رأوا   ،)١٠٧٨(واملنظمة البحرية الدولية، وجملس أوروبا    
بعض التحفظات املتأخرة دخلت حيز النفاذ لعدم  مجيعهم أن

  .وجود اعتراض من جانب األطراف املتعاقدة األخرى

                                                        
والـنص  ( من اتفاقييت فيينا     ٢٠ من املادة    ٥ارن الفقرة   ق ) ١٠٧٧(

يعترب أن الدولة أو املنظمة الدولية قد قبلـت          "):١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام     
ة اثين عشر شهراً    التحفظ إذا مل تكن قد أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فتر          

  ".على إشعارها بالتحفظ، أو حىت تاريخ إعراهبا عن الرضا باالرتباط باملعاهدة
من التعليق على مشروع    ) ١٤ (-) ١٠(نظر الفقرات   ا )١٠٧٨(

  .١-٣-٢املبدأ التوجيهي 

على أنه تبقى مسألة معرفة الوقت املتاح لألطراف          )٥(
وتوجـد  . عتراض على التحفظ املتأخر  املتعاقدة األخرى لال  

فمن ناحية، . فئتان متعارضتان من االعتبارات يف هذا الشأن
ترك للدول املتعاقدة األخرى املدة الكافية لبحث       تينبغي أن   

ومن ناحية أخرى، فإن إعطاء     . التحفظ واختاذ قرار بشأنه   
مهلة طويلة يطيل فترة انعدام اليقني اليت ال ُيعرف خالهلـا           

  ).وبالتايل مصري العالقات التعاهدية( التحفظ مصري
 ءفيبدو أن األمنا  . واملمارسة غري ثابتة يف هذا الشأن       )٦(

العامني للمنظمة البحرية الدولية وجملـس أوروبـا ومنظمـة          
اجلمارك العاملية قد تصرفوا بطريقة عملية ومل حيددوا لألطراف        

. )١٠٧٩(ثابتـة املتعاقدة األخرى عندما طلبوا مشورهتا أية مهلة        
  .لكن األمني العام لألمم املتحدة مل يتصرف مثلهم

ارسـته  ممففي البداية، عندما استهل هذا األخري         )٧(
 يوماً  ٩٠احلالية يف أواخر السبعينات، حدد لألطراف مهلة        

ولكن . عند االقتضاء، على أي حتفظ متأخر     " تعترض"لكي  
ختيار يبدو أن اعتبارات ظرفية إىل حد ما هي اليت أملت ا          

هذه املهلة أو يصادف أهنا تتفق واملهلة اليت تـنص عليهـا            
بتسوية أوجه معينة  األحكام ذات الصلة من االتفاقية املتعلقة

من تنازع القوانني فيما يتعلق بالشيكات، وهـي اتفاقيـة          
بيد . )١٠٨٠(كانت فرنسا تريد أن تثـري بشأهنا حتفظاً جديداً

لما أرادت دولة من    أن هذه املهلة ظلت قائمة فيما بعد ك       
الدول االحتفاظ حبقها فـي أن تبدي حتفظـاً جديـداً أو      

على معاهدة مودعة    أن تطلب إدخال تغيري على حتفظ قائم      
لدى األمني العام بعد دخول هذه املعاهدة حيـز النفـاذ           

  .)١٠٨١(بالنسبة هلا
غري أن املمارسة أظهرت أن هذه املهلـة قـصرية            )٨(

يستغرقه توجيه إشعارات مـن     فبحكم الوقت الذي    . جداً
مكتب املستشار القانوين إىل الدول، ال يتسع هلذه األخرية         

 اإلشعارات والرد عليها مع أنه      هالوقت الكايف للنظر يف هذ    
مـسائل قانونيـة    "من شأن مثل هذه اإلشعارات أن تثري        

للدول األطراف يف معاهـدة مـا قـد تتطلـب           " معقدة

                                                        
األمني العام للمنظمة البحرية الدولية  نأأنه يبدو  لىع )١٠٧٩(

 ،إلشـعارا ـي تل ـيتال لشهراة  ـريرى أنه إذا مل يرد تعقيب خالل فت       
  وكـذلك  عـاله  أ ١٠٦٣حلاشـية   اارن  ق(اً  ـذ ناف ـظ التحف ـربيعت

IMO, Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect 

of Which the International Maritime Organization or its 

Secretary-General Performs Depositary or Other Functions as at 31 

December 1999فيمـا   ٨٦ص وفيما يتعلق بتحفظ ليبرييـا،   ٨١ ، ص
  ).الواليات املتحدة تحفظبيتعلق 

 ،١-٣-٢املبدأ التـوجيهي     شروعمالتعليق على    نظرا )١٠٨٠(
  .)١١(و) ١٠(الفقرتان 

  ).١٢ (، الفقرةاملرجع نفسه )١٠٨١(
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ر أي إجراء ستتخذه، إن     مشاورات فيما بينها قبل أن تقر     "
وجتـدر  . )١٠٨٢("هي اختذت إجراء بشأن هذه اإلشعارات     

اليت قامـت فيهـا      اإلشارة إىل أنه فـي احلـاالت القليلة     
 ٩٠ األطراف باختاذ إجراء، فقد مت ذلك بعد انقضاء مهلة ال         

ـ   . )١٠٨٣(يوماً املعطاة هلا نظرياً    ه األمـني   وهلذا السبب وّج
باسـم  تها لـه الربتغـال     العام، نتيجة ملذكرة شفوية وجه    

 ٩٠    االحتاد األورويب وبينت فيها الصعوبات املرتبطة مبهلـة ال        
لدول األعضاء أعلن فيـه تغـيرياً يف        ايوماً، تعميماً إىل مجيع     

فمنـذ تلـك اللحظـة      . املمارسة اليت يتبعها يف هذا الصدد     
ندما تبدي دولة سبق هلا أن أعربت عن موافقتـها          عفصاعداً،  

 مبعاهدة حتفظاً على هذه املعاهدة، حيق لألطراف        على االرتباط 
األخرى إشعار األمني العام باعتراضها على هذا الـتحفظ يف          

  .شهراً من تاريخ قيامه بإشعارها بالتحفظ ١٢غضون 
ولدى اختاذ هذا القرار، الذي ينطبق أيضاً يف حال    )٩(

 من املادة ٥استرشد األمني العام بالفقرة "تعديل حتفظ قائم، 
 شهراً  ١٢ من اتفاقية فيينا اليت تعطي للحكومات مهلة         ٢٠

لتحليل وتقييم التحفظ الذي تبديه دولة أخرى وتقرير ما         
  .)١٠٨٤("انت ستتخذ إجراء بشأنه أم الكإذا 

وقد أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن بعض مشاعر   )١٠(
فلهذا الطول سيئة وهي أنه خالل . القلق إزاء طول هذه املهلة

 شهراً اليت تلي اإلشعار الـصادر عـن األمـني           ١٢     مدة ال 
 خييم الشك التام على مصري التحفظ، ويكفي أن ،)١٠٨٥(العام

واحدة يف اللحظة األخرية لكي يعترب كأنه        تعترض عليه دولة  
ولذا، تساءل هؤالء األعضاء عما إذا مل يكن مـن          . مل يكن 

ولكن نظراً ملـا    ). ستة أشهر مثالً  (األنسب إجياد حل وسط     
 من اتفاقييت فيينا وللنية اليت ٢٠ من املادة ٥نص عليه الفقرة ت

أعلنها األمني العام مؤخراً، فقد رأت اللجنة أن من احلكمة          
وعلـى أي حـال،     . تكييف موقفها مع نية األمني العـام      

  .فاملوضوع يتعلق بالتطوير التدرجيي ال بالتدوين مبعناه الضيق
تلفة الـيت تتبعهـا     وباملثل، نظراً للممارسات املخ     )١١(

 ،)١٠٨٦(منظمات أخرى بوصفها اجلهة الوديعة لالتفاقيـات  
 ةرأت اللجنة أن احلكمة تقتضي أن يسمح للمنظمة الوديع        

                                                        
  . أعاله٩نظر احلاشية ا )١٠٨٢(
 فاقيةالت الىعد فعل أملانيا على التحفظ الفرنسي رارن ق )١٠٨٣(

لقانون الشيكات املوحد، الذي حدث بعد تاريخ الرسالة الفرنسية     ملتضمنةا
  .) أعاله١٠٥٨احلاشية  انظر(بسنة 

  . أعاله٩نظر احلاشية ا )١٠٨٤(
عن الدولـة الـيت    بعبارة أخرى، ال الرسالة الصادرة و )١٠٨٥(

تعلن فيها أهنا تنوي إبداء حتفظ متأخر، وهو أمر قابل للنقاش ألن مـصري              
  .بالسرعة اليت تتصرف هبا اجلهة الوديعةالتحفظ مرتبط 

من التعليق علـى مـشروع املبـدأ        ) ٦(نظر الفقرة   ا )١٠٨٦(
  .التوجيهي هذا

بإمكانية االستمرار يف ممارستها املعتادة ما مل ُتِثـر هـذه           
وعلى الصعيد العملي، ال يهم     . املمارسة أي اعتراض خاص   

ومع ذلك، بدا   . وديعةهذا األمر سوى املنظمات الدولية ال     
لبعض أعضاء اللجنة أن من غري املناسب استبعاد إمكانيـة          

  .كهذه مسبقاً عندما تكون اجلهة الوديعة دولة أو حكومة
، ٢- ٣- ٢وتستند صياغة مشروع املبدأ التوجيهي        )١٢(

اليت حتاول أال ُتشكّك يف املمارسة املتبعة بالفعل وتوّجهها         
 مـن   ٢٠ من املادة    ٥فقرة  يف الوقت نفسه، إىل أحكام ال     

 مكيفة هذه األحكام مـع      ،)١٠٨٧(١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    
  .تأخرةملاحلالة اخلاصة املتمثلة يف إبداء التحفظات ا

  االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة    ٣- ٣- ٢
إذا اعترض طرف متعاقد يف املعاهدة على إبداء حتفـظ            

 للدولة أو املنظمة متأخر، يسري أو يستمر سريان املعاهدة بالنسبة
  .الدولية املتحفظة وال يؤخذ حتفظها يف االعتبار

  لتعليقا

ـ  عوا ٣-٣-٢يتناول مشروع املبدأ التـوجيهي        )١( ب ق
اعتراض الدولة أو املنظمة الدولية املتعاقدة على إبداء الـتحفظ          

 هذا   أن ١-٣-٢فيترتب على مشروع املبدأ التوجيهي      : املتأخر
أنه يكفـي أن يكـون هنـاك        التحفظ مستحيل مبدئياً و   

وهذا ما  . واحد ليمنعه من إحداث أي أثر كان      " اعتراض"
إال إذا كان ال يـثري اعتـراض أي         "تعنيه بالضرورة عبارة    

  ".طرف من األطراف املتعاقدة األخرى
وملا كانت اللجنة تريد إعطاء هذه القاعدة تفسرياً          )٢(

 - ا   فقد بدا هلا من املفيد أن توضح عواقبـه         ،)١٠٨٨(ضيقاً
وهي أن العالقات التعاهدية ال تتأثر باإلعالن الذي تقدمه         
الدولة أو املنظمة الدولية صاحبة التحفظ، وأنه ال ميكـن          

: تبار هذا اإلعالن مبثابة حتفظ، وهذا ما تعنيـه عبـارة         عا
وال ُيعترب أن هـذه الدولـة أو املنظمـة قـد وضـعت            "

من اتفاقييت فيينا  ٢١ من املادة ١، املقتبسة من الفقرة "حتفظاً
  .)١٠٨٩(١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي 

ويف املقابل، فإن االعتراض الذي ال يتعني علـى           )٣(
 آثاره الكاملة بشرط أن يتم      جاجلهة اليت تبديه أن تربره ينت     

ثين عشر شهراً املذكورة يف مشروع املبـدأ        إلخالل مهلة ا  

                                                        
  . أعاله١٠٧٣نظر احلاشية ا )١٠٨٧(
، ١-٣-٢نظر التعليق على مشروع املبدأ التـوجيهي        ا )١٠٨٨(

  ).١٧(و) ١٦(و) ٦(وخاصـة الفقرات 
 ١٩أي حتفظ ُيثَبت إزاء طرف آخر وفقـاً للمـواد           " )١٠٨٩(

  ".٢٣ و٢٠و
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وهلذا السبب، تستخدم اللجنة يف النص . ٢- ٣- ٢التوجيهي 
فيما يتعلق باالعتراض، مقابل     "objects" الفعل   نكليزيإلا

  .املستخدم للتحفظ" formulates"الفعل 
حلكم يف فرع دليل اوتدرك اللجنة أهنا، بإدراجها هذا   )٤(

املمارسة املتعلق بإبداء التحفظات املتأخرة، تبتعد، علـى مـا          
يبدو، من القاعدة اليت حددهتا لنفسها، وهي عدم التطرق يف          

اين من هذا الدليل إال إىل املسائل اإلجرائية، باستثناء         الفصل الث 
بيد أنه يبدو  . اآلثار اليت قد تنجم عن اإلخالل هبذه اإلجراءات       

هلا أنه ميكن تربير هذه املخالفة بأن االعتراض، يف هذه احلالة           
بالذات، ال ُيبطل آثار إعالن اجلهة صاحبة التحفظ فحسب،         

  .ن مبثابـة حتفظ أيضاًولكنه مينع اعتبار هذا اإلعـال
املعنيـة هنـا    " االعتراضات"فينبغي إذاً عدم مماثلة       )٥(

ـ  ٢٣ إىل   ٢٠باالعتراضات املنصوص عليهـا يف املـواد         ن م
فهذه األخرية متنع التحفظ احلقيقي من إحداث       : اتفاقييت فيينا 

مجيع آثاره يف العالقات بني اجلهة صاحبة التحفظ والدولة أو          
على " االعتراض"يت تعترض عليه، يف حني أن       املنظمة الدولية ال  
وتفاديـاً هلـذا    . هذا األخري كتحفظ  " يزيل"التحفظ املتأخر   

االلتباس، شاء بعض أعضاء اللجنة استخدام مصطلحات خمتلفة 
. )١٠٩٠(٣- ٣- ٢ إىل   ١- ٣- ٢يف مشاريع املبادئ التوجيهيـة      

  .)١٠٩١(على أن أغلبية األعضاء رأوا أن هذا التمييز غري مفيد
تساءلت اللجنة كذلك عن اإلجراءات املعينة اليت و  )٦(

ينبغي اتباعها لالعتراض على إبداء حتفظ متأخر على الصك 
 مـن املادة   ٣فبمقتضى الفقرة   . ما التأسيسي ملنظمة دولية  

  :١٩٨٦ و١٩٦٩ مـن اتفاقييت فيينا لعامي ٢٠
ني تكون املعاهدة وثيقة منشئة ملنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما مل ح

  .تنص املعاهدة على خالف ذلك، قبول اهليئة املختصة يف تلك املنظمة

يف األجل "هذه القاعدة، اليت تنطبق على التحفظات املبداة و
، تنطبق، من باب أوىل، عندما تبـدى التحفظـات          "حملددا

َر معها من . متأخرة وقد بدا هذا األمر واضحاً إىل درجة مل ُي
شروع مبدأ توجيهي على    املفيد توضيحه بصورة رمسية يف م     

أن يتم تناول املبدأ املنصوص عليه يف هذا احلكم يف الفرع           
  .ذي الصلة من دليل املمارسة

و التعديل الالحق لألثر القانوين املترتـب       أاالستبعاد     ٤- ٣- ٢
  على معاهدة بوسائل غري التحفظات

ال جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن يستبعد أو يعدل            
  :انوين ألحكام املعاهدة باألسلوبني التالينياألثر الق

                                                        
من التعليق على مشروع    ) ٢٣ (-) ٢١(ظر الفقرات   نا )١٠٩٠(

  .١٠٧٦، وال سيما احلاشية ١-٣-٢املبدأ التوجيهي 
من التعليق على مـشروع املبـدأ       ) ٢٣( نظر الفقرة ا )١٠٩١(
  .١-٣-٢التوجيهي 

  تفسري حتفظ أُبِدَي سابقاً؛ أو  )أ(  
  .ختيارياإصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى شرط   )ب(  

  لتعليقا

تعتزم اللجنة تفصيل وتوضيح عواقب املبدأ املنصوص         )١(
 عنـدما تنظـر يف      ١-٣-٢عليه يف مشروع املبدأ التـوجيهي       

ألن املـسألتني   (بآثار التحفظات ومشروعيتها    املشاكل املتعلقة   
األساسيتني مها، بطبيعة احلال، معرفة النتائج املترتبة، من ناحية،         

املتأخر، ومن ناحية أخرى، علـى دخولـه         على إبداء التحفظ  
على أنه بدا هلـا أن      ). احملتمل حيز النفاذ إذا مل يلق أي اعتراض       

ـ         دم جـواز إبـداء     من املناسب تعزيز الطابع الصارم ملبـدأ ع
 ٤-٣-٢باعتماد مشروع املبدأ التوجيهي     " التحفظات املتأخرة "

الذي ُيقصد منه بيان أنه ال جيوز ألي طـرف يف املعاهـدة أن              
يتحايل على هذا املنع بأساليب هلا نفس هـدف التحفظـات           

العبـارة  "ولكنها ال تتفق مع تعريف هذه األخرية، وإال، فـإن           
 ١٩٦٩ اتفـاقييت فيينـا لعـامي         من ١٩للمادة  " االستهاللية

  .سُتفرغ من أي مغزى ملموس )١٠٩٢(١٩٨٦و
وحتقيقاً هلذه الغاية، يستهدف مشروع املبدأ التوجيهي         )٢(
) املوسـع (التفـسري   :  على األخص، أسلوبني مهـا     ،٤-٣-٢

لتحفظات سابقة، من جهة، واإلعالنات الصادرة مبقتضى شرط        
مما يـربر اختيـار     و. اختياري يرد يف املعاهدة، من جهة أخرى      

سالفي الذكر أهنما قد اسُتخدما كالمها يف       " االلتفاف"أسلويب  
. املمارسة وأن هذا االستخدام أفضى إىل أحكام قضائية ُيعتد هبا         

وال ُيستبعد، مع ذلك، أن تلجأ الدول أو املنظمات الدولية، يف           
املستقبل، إىل أساليب أخرى هتدف إىل التحايل علـى املبـدأ           

؛ وغين عن   ١-٣-٢ليه يف مشروع املبدأ التوجيهي      املنصوص ع 
البيان أن احلجة اليت يستند إليها املنع الصريح املنصوص عليه يف           

 ينبغي عند ذلك أن تطبق، مع       ٤-٣-٢مشروع املبدأ التوجيهي    
  .إجراء التعديل الذي يقتضيه اختالف احلال

واملبدأ الذي يقضي بأنه ال جيوز إصدار الـتحفظ           )٣(
راب عن املوافقة على االرتباط بصفة هنائية مبـدأ         بعد اإلع 

راسخ لدى حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لدرجة 
لتقييـدات  ا، يف فتواها بـشأن      تأن هذه احملكمة قد ارتأ    
 فإنه ،)١٠٩٣( أنه مبجرد وضع التحفظ،املتصلة بعقوبة اإلعدام

                                                        
 ١٠٣٨ع على نص هذا احلكم، انظر احلاشـية     الطالل )١٠٩٢(

سة القاعـدة   ومل تَر اللجنة من املفيد أن تكرر رمسياً يف دليل املمار          . أعاله
ففي هذا ازدواج مع التعريف الـوارد يف        : املنصوص عليها يف هذا احلكم    
  .٢-١-١ و١-١مشروعي املبدأين التوجيهيني 

هنا أنـسب مـن كلمـة       " made"مبا كانت كلمة    ر )١٠٩٣(
"formulated "        بطريقة (ألن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ترى

، "صبح جزءاً ال يتجزأ من املعاهدة     التحفظ ي "أن  ) رمبا كانت قابلة للنقاش   
  ".سارية املفعول"مما ال ميكن تصوره إال إذا كانت املعاهدة 
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من اجلهة اليت أصدرته وال ميكن تفسريه بـشكل         " يفلت"
  :ل عن املعاهدة نفسها، وتضيف احملكمة ما يليمستق

د يؤدي هنج مناقض، يف هناية األمر، إىل اخلروج بنتيجة مفادها أن            ق
 الوحيد فيما يتصل مبدى التزاماهتا الدولية بـشأن         مالدولة هي احلك  

كافة املسائل اليت يتعلق هبا التحفظ، حىت مبا يف ذلك مجيع املـسائل             
  .اً أن التحفظ يشملهااليت قد تعلن الدولة الحق

هذه النتيجة األخـرية يتعذر التوفيق بينها وبني اتفاقية        و  
إال لـدى توقيـع      فيينا، اليت تنص على أنه ال جيوز إصدار التحفظ        

املعاهدة أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليهـا            
  .)١٠٩٤() من اتفاقية فيينا٩املادة (

امت احلكومة السويسرية أوالً، ومن املنطلق ذاته، ق  )٤(
" اإلعالن التفسريي" بتعديل ،)١٠٩٥(ليلوسبيف أعقاب قضية 

كمـة  ، والذي اعتربتـه احمل    ١٩٧٤الذي أصدرته يف عام     
األوروبية حلقوق اإلنسان حتفظاً غري مشروع، وذلك بإضافة 

وكان هذا  . )١٠٩٦(اجلديد" اإلعالن"بعض اإليضاحات إىل    
 وقـد   ،)١٠٩٧( صعيد الفقه  اإلعالن اجلديد موضع نقد على    

طعن يف مشروعيته أمام احملكمة االحتادية اليت أعلنت بطالنه         
 تون ترغونضد جملس الدولة بكا. ليزابيث بابقرار يف قضية 

، حيث اعتربته   ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧صدر يف   
 ٦٤ من املادة ١ال يتفق مع الفقرة     )١٠٩٨(مبثابة حتفظ جديد  

إن التقييـد   . )١٠٩٩(قوق اإلنسان من االتفاقية األوروبية حل   
                                                        

)١٠٩٤( Restrictions to the Death Penalty (see footnote 216 

above), paras. 63–64 . وحـول تفسري هذه الفتوى، انظرG. Gaja, loc. 

cit. (footnote 1037 above), p. 310.  
)١٠٩٥( Belilos v. Switzerland, European Court of Human 

Rights, Series A, No. 132, judgement of 29 April 1988.  
)١٠٩٦( http://conventions.coe.int.  
 G. Cohen- Jonathan, "Les réserves àنظر بوجه خاصا )١٠٩٧(

la Convention européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt 

Belilos du 29 avril 1988)", RGDIP, vol. 93 (1989), p. 314 .أيضاً وانظر 
 J.-F. Flauss, loc. cit. (footnote 1042إليهـا  أشـار  اليت األخرى املراجع

above), p. 300, footnote 28.  
ن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ألغـت       أنه يبدو   أل ) ١٠٩٨(

 مـن  ١لفقرة إن اإلعالن التفسريي املتعلق با  : " يف جممله  ١٩٧٤عام  " إعالن"
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، الذي أصدره اجمللس االحتادي          ٦املادة  

عند التصديق، ال ميكن بالتايل أن تكون لـه آثاره يف جمال قانون العقوبـات            
ويترتب على هذا أنه ال جيوز اعتبار اإلعالن التفسريي         . أو جمال القانون املدين   

صياغة جديدة أو توضيح للتحفظ الـذي كـان          مبثابة تقييد أو     ١٩٨٨لعام  
 Journal"قـقائماً يف السابق، وإمنا يعترب باألحرى حتفظاً أبدي يف وقت الح

des Tribunaux, 1995, p. 536النص األملـاين مستنـسخ يف   ؛ Europäische 

Grundrechte-Zeitschrift, vol. 20 (1993), p. 72).  
ملعاهدة أو عنـد    جيوز ألية دولة، عند توقيعها هذه ا      " )١٠٩٩(

إيداعها صك تصديقها، أن تبدي حتفظاً بشأن حكم مـا مـن أحكـام              
. االتفاقية، إذا كان أي قانون سار يف أراضيها حينئذ ال يتفق مع هذا احلكم

  ".وال ُيسمح مبوجب هذه املادة بإبداء حتفظات ذات طابع عام

 مـن   ٦٤املفروض على إصدار التحفظات مبوجب املـادة        
اتفـاقييت    من ١٩االتفاقية يشبه التقييد املترتب على املادة       

فيينا، بعد إجراء التغيريات الالزمة، ومن الواجب بالطبع أن 
ُيعترب حكم احملكمة االحتادية السويسرية مبثابة تأكيد ملبـدأ         

لتحفظات عقب اإلعراب النهائي عن املوافقة      منع إصدار ا  
على االرتباط، ولكن هذا احلكم يذهب إىل أبعد من ذلك          
ويؤكد أيضاً استحالة إصدار حتفظ جديد حتت ستار تفسري         

  .حتفظ قائم
وقرار اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قـضية          )٥(
فضي إىل نفس االستنتاج ولكنه يتـضمن       يريزوستوموس  ك

ففي هذه القضية، رأت احملكمة أنه يستدل من . فيةعربة إضا
 مـن االتفاقيـة   ٦٤ من املـادة  ١للفقرة " النص الصريح "

ال جيوز للطـرف املتعاقـد      "ه  ناألوروبية حلقوق اإلنسان أ   
السامي أن يعدل تعديالً كبرياً التزاماته املترتبة على االتفاقية 

 الحقاً  ، باالعتراف ٢٥ألغراض اإلجراءات املتصلة باملادة     
وميكن، هنا أيضاً، تفسري    . )١١٠٠("باحلق يف الطعن الفردي   

قرار اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه تأكيد للقاعـدة         
صة من الفقرة التمهيدية من هذا النص، مع اإليضاح لاملستخ

اهلام التايل وهو أنه ال جيوز للدولة أن تتحايل علـى منـع           
بإعالن صادر مبوجب التحفظات الالحقة للتصديق بأن ترفق 

وهو شرط ال يشكل يف حـد ذاتـه         (شرط خيار انضمام    
شروطاً أو تقييدات هلا آثار مماثلـة آلثـار         ) )١١٠١(حتفظاً

عندما ال ينص الشرط االختياري      ، على األقل،  تالتحفظا
  .املعين على ذلك

وعلى الرغم من أن احملكمة األوروبيـة حلقـوق           )٦(
املؤرخ  وازيدولد يف حكم اإلنسان مل تكن دقيقة إىل هذا احل

، ميكن للمرء أن يتبني يف الفقـرة        ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٣
  :التالية تأكيداً لذلك املوقف

 من االتفاقيـة ختـول      ٦٤ة على ذلك أن املادة      والحظ احملكمة عال  ت
الدول إصدار حتفظات عند توقيعها االتفاقيـة أو إيـداع صـكوك            

 ٦٤ عليها يف املـادة    على أن هذه السلطة املنصوص    . التصديق عليها 
  .)١١٠٢(حمدودة، إذ إهنا تقتصر على أحكام بعينها من االتفاقية

نسان إلوقرارات حمكمة البلدان األمريكية حلقوق ا       )٧(
واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان واحملكمـة االحتاديـة        

                                                        
 Revue universelle، ١٩٩١مارس / آذار٤قرار املؤرخ ال ) ١١٠٠(

des droits de l’homme, vol. 3, No. 5 (July 1991), p. 200, para. 15.  
  . أعاله١٠٧٠انظر أيضاً احلاشية 

  ٦- ٤- ١نظر مـشروعي املبـدأين التـوجيهيني        ا )١١٠١(
اجلـزء  ( اجمللد الثـاين     ،٢٠٠٠ولية  ح والتعليقني عليهما،    ٧- ٤- ١و

  .A/55/10، الوثيقة ٢٠٤- ١٩٥، ص )الثاين
)١١٠٢( Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections)  انظـر

  .٧٦، الفقرة ٢٨، ص ) أعاله١٦٠احلاشية 
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السويسرية تؤكد صرامة القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة        
 ١٩٦٩ اتفاقييت فيينـا لعـامي    من١٩التمهيدية من املادة   

، وهـي   ١- ٣- ٢ ويف مشروع املبدأ التـوجيهي       ١٩٨٦و
 عتستخلص منها نتائج مباشرة وحمددة جداً يوضحها مشرو

  .٤- ٣- ٢املبدأ التوجيهي 
من مـشروع املبـدأ     ) ب(وتشري الفقرة الفرعية      )٨(

، ٦- ٤- ١التوجيهي هذا ضمنياً إىل مشروع املبدأ التوجيهي 
ـ      رة، إىل مـشروع املبـدأ التـوجيهي        وبصورة أقل مباش

، ومها يتعلقان باإلعالنـات األحاديـة الطـرف         ٧- ٤- ١
ها االختيار بالصادرة مبوجب شرط اختياري أو اليت يتم مبوج

بني أحكام املعاهدة، وهذه اإلعالنات اسـتبعدهتا اللجنـة         
ولكـن هـدف    . صراحةً من نطاق تطبيق دليل املمارسة     

 ليس تنظيم هذه األساليب ٤- ٣- ٢مشروع املبدأ التوجيهي 
بوصفها هذا وإمنا التذكري بأنه ال ميكن استخدامها للتحايل         

  .على القواعد املتعلقة بالتحفظات نفسها
وأبدى بعض أعضاء اللجنة شكوكهم بشأن إدراج   )٩(

  .هذا املبدأ التوجيهي ألنه حيوي تعبريات تفتقر إىل الدقة

  ن تفسرييالوقت الذي جيوز فيه إصدار إعال   ٣- ٤- ٢

 ١- ٢- ١مع عدم اإلخالل بأحكام املبادئ التوجيهيـة          
، ميكن إصـدار    ]٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢و] ٧- ٤- ٢ [٦- ٤- ٢و

  .تقإعالن تفسريي يف أي و

  لتعليقا

 ،٢-١يتبني على عكس ما يتضح من املبدأ التوجيهي           )١(
الذي يعرِّف اإلعالنات التفسريية مبعزل عـن أي عنـصر          

يف مقابـل   " (البـسيط "ي   أن اإلعالن التفسري   ،)١١٠٣(زمين
ميكن أن يصدر يف أي وقت،      ) اإلعالن التفسريي املشروط  

وبـذلك، تكفـي    . على عكس ما حيدث يف حالة التحفظ      
الة إىل التعليقات اليت أبـدهتا اللجنـة بـشأن هـذا            حاإل

  الذي انبثق عنه صراحة نص املبدأ التـوجيهي        )١١٠٤(النص
تمل غري أن هذه اإلمكانية ليست مطلقة، وتـش       . ٣- ٤- ١

  .على ثالثة استثناءات
ويتعلق االستثناء األول بافتراض متواتر احلـدوث         )٢(

 جيـوز  نسبياً عن املعاهدات اليت تنص صراحة على أنـه ال    
إصدار اإلعالنات التفسريية املتعلقة هبا إال يف وقت حمدد أو          

 من اتفاقية األمم ٣١٠أوقات حمددة؛ ومن أمثلة ذلك املادة      

                                                        
  .١٨٦، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٩ولية ح )١١٠٣(
) ٣٢ (-) ٢١(، الفقرات   ١٩٩-١٩٦، ص   املرجع نفسه  ) ١١٠٤(
  .من التعليق

ومن الواضح أن األطـراف     . )١١٠٥(حاراملتحدة لقانون الب  
املتعاقدة ال تستطيع يف مثل هذه احلاالت أن تصدر إعالنات 

 النص الذي يـشري     يفتفسريية من نوع اإلعالنات الواردة      
  .إليها إالّ يف الوقت احملدد أو األوقات احملددة يف املعاهدة

 كان ينبغي أن    إذاوكانت اللجنة قد تساءلت عما        )٣(
ثناء، الذي يبدو واضحاً يف الواقـع، ضـمن         يرد هذا االست  

غري أن اللجنة أدركت أن . ٣- ٤- ٢مشروع املبدأ التوجيهي 
 املمارسة يتـسم بطـابع      لفدلي: هذا التوضيح ال لزوم لـه    

تكميلي على وجه احلصر؛ وغين عن البيان أن أولوية التطبيق          
تكون ألحكام املعاهدة املعنيـة يف حالـة التنـاقض مـع            

ومع ذلك،  . )١١٠٦(لـواردة يف دليل املمارسة   التوجيهـات ا 
بدا من املستصوب أن يقتصر النص على احلالة احملددة املتعلقة 

متأخراً إذا ُوجد نص تعاهـدي       بإصدار اإلعالن التفسريي  
صريح حيد بقيود زمنية من إمكانية إصدار مثل هذا اإلعالن؛          

 ٦- ٤- ٢وقد وردت هذه احلالة يف مشروع املبدأ التوجيهي         
  .٣- ٤- ٢ي يشري إليـه مشروع املبدأ التوجيهي الذ
وال يشكل وجود نص تعاهدي صريح حيد من حق   )٤(

فتراض الوحيد الذي   الدولة يف إصدار إعالنات تفسريية اال     
جتد فيه الدولة، أو املنظمة الدولية، نفسها ممنوعة بقيد زمين 

واألمر على هذا النحو أيضاً إذا      . من إصدار إعالن تفسريي   
هذه الدولة أو تلك املنظمة قد سبق هلا أن أصدرت          كانت  

تفسرياً يستند إليه شركاؤها أو كان حيق هلم أن يستندوا إليه 
ويف مثل هذه احلالة جيد الطرف املُصدر لإلعـالن         ). املنع(

وسُينظر يف هـذا االفتراض  . األوَّيل نفسه ممنوعاً من تعديله    
لقـة بتعـديل    فـي إطـار مشاريع املبادئ التوجيهية املتع     

  .)١١٠٧(التحفظات واإلعالنات التفسريية

                                                        
] التحفظـات  اخلاصة باسـتبعاد   [٣٠٩ال متنع املادة    " )١١٠٥(

صديق عليها أو االنضمام ند توقيع هذه االتفاقية أو التعدولة من أن ُتصدر،     
بذلك،  إعالنات أو بيانات، أياً كانت صيغتها أو تسميتها، مستهدفةً           ،*إليها

من بني أمور أخرى، حتقيق التناسق بني قوانينها وأنظمتها وبني أحكام هذه           
نات أو البيانات إىل استبعاد أو تعديل االتفاقية، على أن ال ترمي هذه اإلعال   

انظر ". م هذه االتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة         األثر القانوين ألحكا  
 من اتفاقية بازل املتعلقـة      ٢٦ من املادة    ٢أيضاً، على سبيل املثال، الفقرة      

 من  ٤٣مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها، واملادة          
 ١٠اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار املـؤرخ             

 من أحكام بشأن حفـظ وإدارة األرصـدة         ١٩٨٢ديسمرب  /كانون األول 
  .السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

مع ذلك، أخلت اللجنة هبذا املبدأ، يف حاالت نادرة،         و )١١٠٦(
واالخـتاليف للمبـادئ     الستثنائياطابع  لحني أرادت تسليط الضوء على ا     

انظر، على وجـه اخلـصوص، املبـدأ        (قترحها  التوجيهية الـيت كانت ت   
  ).من التعليق عليه) ٦( أعاله والفقرة ١-٣-٢التوجيهي 
من التعليق على مشروع املبدأ     ) ٣١(نظر أيضاً الفقرة    ا )١١٠٧(
  .١٩٩، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٩ولية ح، ٢-١التوجيهي 
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أما االستثناء الثالث فيتعلق باإلعالنات التفسريية        )٥(
فاً لإلعالنات التفسريية البسيطة، املشروطـة وهي اليت، خال

ال ميكن إصدارها يف أي وقت، حسبما يتضح من مشروع          
ــوجيهي  ــدأ الت ــذه ١- ٢- ١املب ــف ه ــق بتعري  املتعل

ي يشري إليه صراحة مـشروع املبـدأ        والذ )١١٠٨(الصكوك
  .٣- ٤- ٢التوجيهي 

وأبقى مشروع هذا املبدأ التوجيهي أيضـاً على         )٦(
 املتعلق ٧- ٤- ٢بدأ التوجيهي ملاالفتراض الوارد يف مشروع ا

  .بإصدار اإلعالنات التفسريية املشروطة املتأخرة
وغين عن البيان أن التفسري ال ميكن أن ينصب إال            )٧(

د بالفعل ولذلك مل يبد مـن الـضروري         على صك موجو  
توضيح أن اإلعالن ال ميكن أن يصدر ما مل ُيعتمـد نـص            

  .املعاهدة بشكل هنائي

 اشتراط تأكيد اإلعالن التفـسريي      معد   ]٥- ٤- ٢ [٤- ٤- ٢
  الصادر عند التوقيع على املعاهدة

  إلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعاهـدة       ا  
اً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن ال يتطلب تأكيداً الحق

  .موافقتها على االرتباط باملعاهدة

  لتعليقا

لضروري التأكيد  اإن القاعدة اليت تقضي بأنه ليس من          )١(
على اإلعالنات التفسريية الصادرة وقت التوقيع على االتفاقيـة         
هي قاعدة مستمدة يف الواقع من املبدأ الـذي يكرِّسـه املبـدأ        

فبما أنه جيوز، مـا عـدا يف احلـاالت          . ٣-٤-٢يهي  التوج
االستثنائية، إصدار اإلعالنات التفسريية يف أي وقت، فليس من         
املنطقي اشتراط تأكيدها إذا كانت الدولة أو املنظمة الدولية قد          

  .أعربت عن موافقتها النهائية على االرتباط باملعاهدة
واعد ويف هذا الصدد، يوجد تناقض واضح بني الق         )٢(

والقواعد املتعلقة باإلعالنات    )١١٠٩(املنطبقة على التحفظات  
ذلك أن التحفظات : التفسريية، ألن املبدأ على النقيض متاماً

م إبداؤها عند توقيع املعاهدة جيب، من حيث املبدأ،         تاليت ي 
  . التفسريية فال جيب تأكيدهااإلعالناتأما . تأكيدها

                                                        
اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية        " )١١٠٨(

التوقيع أو التصديق على معاهدة أو تثبيتها رمسياً أو قبوهلا أو إقرارها أو     ند  ع
االنضمام إليها، أو الذي تصدره دولة عندما تقدم إشـعاراً باخلالفـة يف             

 ؛٢٠٠، ص   املرجع نفـسه  " (يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً   ...  *معاهدة
لتـوجيهي  من التعليق على مشروع املبـدأ ا    ) ١٨ (-) ١٥(انظر الفقرات   

  ).٢٠٧-٢٠٦، ص املرجع نفسههذا، 
  . والتعليق عليه١-٢-٢نظر مشروع املبدأ التوجيهي ا )١١٠٩(

 املبـدأ   ومع أخذ الصيغة الفـضفاضة ملـشروع        )٣(
 يف االعتبار، ال يعود هناك معـىن ألن         ٤- ٤- ٢التوجيهي  

يطبق على اإلعالنات التفسريية املبدأ الذي ينص عليه املبدأ         
والقائل بأنه ليس من الضروري      )١١١٠(٢- ٢- ٢ يالتوجيه

تأكيد حتفظ مت إبداؤه وقت التوقيع على معاهدة غري خاضعة 
أ املنصوص  فاملبد): اتفاق يف شكل مبسط   (للتصديق عليها   

 ينطبق على مجيع    ٤- ٤- ٢عليه يف مشروع املبدأ التوجيهي      
أنواع املعاهدات سواء أدخلت تلك املعاهدات حيز النفاذ        

يع عليها فقط أم كانت خاضعة للتصديق عليها        قحبكم التو 
  .أو إقرارها أو قبوهلا أو تأكيدها رمسياً أو االنضمام إليها

فإن التعارض بني ومع ذلك، ومن الناحية العملية،     )٤(
القواعد املنطبقة على التحفظات، مـن ناحيـة، وعلـى          
اإلعالنات التفسريية من ناحية أخرى، ليس قاطعـاً كمـا       

احية، ال يوجد ما مينع الدولة أو املنظمة الدولية نفمن : يبدو
اليت تصدر إعالناً وقت التوقيع من أن تؤكد هذا اإلعـالن           

على االلتزام باملعاهدة؛   عندما تعرب عن موافقتها النهائية      
ومن ناحية أخرى، فإن املبدأ الوارد يف مـشروع املبـدأ           

 ال ينطبق على اإلعالنـات التفـسريية       ٤- ٤- ٢التوجيهي  
املشروطـة، حسبما يتبني بوضـوح من مشروع املبـدأ       

  .٥- ٤- ٢التوجيهي 

التأكيد الرمسـي إلصـدار إعالنــات          ]٤- ٤- ٢[٥- ٤- ٢
  يع على معاهدةتفسريية مشروطة عند التوق

إذا صدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهدة           
على  ختضع للتصديق أو التأكيد الرمسي أو القبول أو اإلقـرار، وجب    

الدولـة أو املنظمـة الدولية اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكد هـذا    
ويف هذه . اإلعالن عندما تعرب عـن موافقتها على االرتباط باملعاهدة 

  .الة، ُيعترب اإلعالن التفسريي صادراً يف تاريخ تأكيدهاحل

  لتعليقا

 علـى   ٥- ٤- ٢ينطوي مشروع املبدأ التوجيهي       )١(
 الذي ينص عليـه مـشروع املبـدأ         أاستثناء مهم من املبد   

 والذي يقضي بأن اجلهة اليت أصدرت       ٤- ٤- ٢التوجيهي  
إعالناً تفسريياً وقت التوقيع على معاهدة ليـست ملزمـة          

ولكن هذه القاعدة ال تنطبـق علـى        .  هذا اإلعالن  بتأكيد
  .اإلعالنات التفسريية املشروطة

وفيما يتعلـق باإلعالنـات التفسريية املشروطة       )٢(
حظت اللجنة، يف التعليق على مشروع املبدأ التـوجيهي         ال
، أنه إذا كان اإلعالن التفسريي املشروط قد صـدر          ٢- ١

تأكيـده وقـت    "ينبغي  " رمبا"  وقت التوقيع على املعاهدة ف    
                                                        

  .نظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذاا )١١١٠(
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والواقع . )١١١١("اإلعراب عن املوافقة النهائية على االلتزام     
 أنه ال يوجد سبب معقول يدعو إىل تأييد حل خمتلف بـني           

التحفظات، من ناحية، واإلعالنات التفسريية املشروطة من       
ناحية أخرى، وهي التحفظات واإلعالنات اليت جيـب أن         

  .عند االقتضاءتتهيأ األطراف األخرى للرد عليها 
ويالحظ من الناحية العملية أن الدول الـيت تعتـزم            )٣(

إخضاع مشاركتها يف معاهدة ما إلعالن تفسريي مشروط يتعلق 
 املعاهدة تؤكد هذا التفسري عموماً وقت اإلعـراب عـن           كبتل

موافقتها النهائية على االلتزام إذا كان اإلعالن قد صدر وقـت           
  .)١١١٢(وقت سابق أثناء املفاوضاتالتوقيع على املعاهدة أو يف 

وخالفاً للمبدأ الوارد يف مشروع املبدأ التوجيهي         )٤(
من املناسب  ،"البسيطة" بشأن اإلعالنات التفسريية ٤- ٤- ٢

أن ُتطبق على اإلعالنات التفسريية املشروطة القواعد اخلاصة 
بالتأكيد الرمسي للتحفظات اليت يتم إبداؤها وقت التوقيـع       

  .١- ٢- ٢ مشروع املبدأ التوجيهي حسبما وردت يف

  إصدار إعالن تفسريي متأخر   ]٧- ٤- ٢[٦- ٤- ٢

إذا نصت املعاهدة على عدم جـواز إصـدار إعـالن             
 يف أوقات حمددة ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن           التفسريي إ 

تصدر إعالناً تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحـق إال إذا            
ريي متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف كان إصدار إعالن تفس

   .املتعاقدة األخرى

  لتعليقا

فيما يتعلـق باإلعالنات التفسريية، مياثل مشروع        )١(
 ١- ٣- ٢ مشروع املبدأ التوجيهي     ٦- ٤- ٢ التوجيهي   أاملبد

  .املتعلق بالتحفظات
                                                        

، ٢٠٧، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٩ولية  ح )١١١١(
  .٣٧١احلاشية 

يد أملانيا واململكة املتحدة إعالنيهما الصادرين      كارن تأ ق )١١١٢(
هما على اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عـرب  عند توقيع 

 Multilateral Treaties Deposited with the)احلدود وبـالتخلص منـها   

Secretary-General: Status as at 31 December 2000, vol. II (footnote 

1015 above), pp. 356–357)ناكو عند  انظر أيضاً املمارسة اليت اتبعتها مو؛
التوقيع، مث عند التصديق، على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             

  ،) أعـاله  ١٠٠٦احلاشـية   (، اجمللـد األول     املرجع نفـسه  (والسياسية  
بية و؛ أو املمارسة اليت اتبعتها النمسا فيما يتعلق باالتفاقية األور         )١٨٠ص  

و املمارسة اليت اتبعتها  أ،(http://conventions.coe.int)حلماية التراث األثري    
تفاقية تقييم األثر البيئـي يف إطـار عـرب          ااجلماعة األوروبية فيما يتعلق ب    

 :Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General)حدودي

Status as at 31 December 2000, vol. II, pp. 379–380( .   انظـر كـذلك
فيما يتعلق باالتفاقية املتعلقـة بـالتنوع       إعالنـي إيطاليا واململكة املتحدة     

  ).٣٨٢-٣٨١، ص املرجع نفسه(البيولوجي 

التـوجيهي   وعلى الرغم من املبدأ الوارد يف املبدأ        )٢(
إصدار اإلعالنات التفسريية يف أي      والقائل جبواز    ٣- ٤- ٢

وقت بعد اعتماد نص املعاهدة، فإن اإلعالنات التفسريية،        
ومن الواضح . أخرةتمثلها مثل التحفظات، ميكن أن تصدر م

أن األمر كذلك بالنسبة لإلعالنات التفسريية املشروطة اليت        
أو (ال جيوز، كما يف حالة التحفظات ذاهتـا، إصـدارها           

قت اإلعراب عن املوافقـة النهائيـة بـااللتزام،       إال و ) تأكيدها
 )١١١٣(١-٢-١حسبما يتضح من مشروعي املبدأين التوجيهيني       

أيضـاً فيمـا    يكون كذلك    نولكن األمر ميكن أ   . ٥-٤-٢و
يتعلق باإلعالنات التفسريية البسيطة، وبصفة خاصة حـني        
حتدد املعاهدة نفسها املهلة الـيت جيـوز خالهلـا إصـدار            

 ٦-٤-٢والغرض من مشروع املبدأ التوجيهي       .)١١١٤(اإلعالنات
هو تغطية هذا الوضع، الذي يسمح به صراحة مـشروع املبـدأ            

  .٣-٤-٢التوجيهي 
جنة التأكيد على أن األمر ال يتعلق مبسألة        لوتود ال   )٣(

فعلى سبيل املثال، صّدقت احلكومة املصرية عـاَم        . نظرية
النفايـات   على اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة        ١٩٩٣

اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها دون أن تقرن بـصك          
 ٣١التصديق أي إعالن من أي نوع، ولكنها أصدرت يف          

 إعالنات تفسريية تتعلق بـبعض      ١٩٩٥يناير  /كانون الثاين 
اليت حتصر هذه اإلمكانية فقط يف  )١١١٥(أحكام تلك املعاهدة

الوقت الذي يعرب فيه أحد األطراف عن موافقتـه علـى           
ونظراً ألن بعض األطـراف يف      . )١١١٦(الرتباط باملعاهدة ا

االتفاقية اعترضت علـى قبول اإلعالنات املصرية، إما ألن        
أن تلـك اإلعالنـات تـشكل يف        هـذه األطراف رأت  

 من املادة ١حمظورة مبوجب الفقرة (حقيقة األمـر حتفظات 
 فـإن األمـني     ،)١١١٧(وإما ألهنا صـدرت متأخـرة   ) ٢٦

جرياً علـى   "هـة الوديعـة التفاقية بازل،     العام، وهو اجل  
اقترح استالم اإلعالنـات  ... العادة املتبعة يف حاالت مماثلة 

ما مل تعترض أي دولة متعاقدة، إما املذكورة بوصفها وديعة
                                                        

  .٢٠٠، ص )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٩ولية ح )١١١٣(
املبدأ  شروعممن التعليق على  ) ٣(و) ٢(نظر الفقرتني   ا )١١١٤(
  .٣-٤-٢التوجيهي 
ــرا )١١١٥(  Multilateral Treaties Deposited with theنظ

Secretary-General: Status as at 31 December 2000, vol. II (footnote 

1015 above), pp. 358–359.  
 من االتفاقية، جيوز    ٢٦ من املادة    ٢بقاً لنص الفقرة    ط )١١١٦(

عنـد  "للدولة يف حدود معينة إصدار إعالن من هذا القبيل ولكن فقـط             
 التصديق على هذه االتفاقية، أو قبوهلا أو إقرارهـا أو تأكيـدها    والتوقيع أ 

  ".رمسياً أو االنضمام إليها
نظر مالحظات اململكة املتحـدة وفنلنـدا وإيطاليـا         ا )١١١٧(

ــسويد  ــدا وال  Multilateral Treaties Deposited with the)وهولن

Secretary-General: Status as at 31 December 1995 (United Nations 

publication, Sales No. E.96.V.5), p. 897.  
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 ٩٠على الوديعة نفسها وإما على اإلجراء املقترح، يف غـضون           
 بعد، وفيما. )١١١٨("يوماً اعتباراً من تاريخ تعميم اإلعالنات

اليت أبدهتا بعض الدول املتعاقدة أعلـن        ونظراً لالعتراضات 
أنه ليس بإمكانه استالم اإلعالنات الصادرة عـن مـصر          "

 وامتنع عن إدراجها يف اجلزء املعنون ،)١١١٩("عةيبوصفها ود
ــدرجها إال يف جــزء " اإلعالنــات والتحفظــات"  ومل ُي

  .مشفوعة باالعتراضات اليت أُبديت عليها" احلواشي"

وُيستخلص من هذا املثال، الـذي مل تعترض عليه   )٤(
أي دولة من الدول األطراف يف اتفاقية بازل، أنه يف احلالة           

 ليست استثنائية، اليت تنص فيها املعاهـدة        ااحملددة، ولكنه 
بوضوح على األوقات اليت ميكن فيها إصدار اإلعالنـات         

مشروع  نفس القواعـد الواردة يف      إتباعالتفسريية، ينبغي   
وبذلك، تكون التعليقات اخلاصة . ١- ٣- ٢املبدأ التوجيهي 

هبذا احلكم قابلة للتطبيق، مع إدخـال ما يلــزم مـن           
  .٦- ٤- ٢تعديالت عليها، بالنسبة للمبدأ التوجيهي 

ومن البديهي أن التوجيهات اليت حيددها مشروع         )٥(
 ٣- ٣- ٢ ومشروع املبدأ التوجيهي ٢- ٣- ٢املبدأ التوجيهي 

أيضاً على قبول اإلعالنات التفسريية املتأخرة وعلى       تنطبق  
  غري أن اللجنة ارتأت أنـه     . االعتراض على هذه اإلعالنات   

ليل املمارسة بإضافة مشاريع مبادئ     دال جدوى من إثقال     
  .توجيهية تتناول هذه املسألة حتديداً

                                                        
  .املرجع نفسه )١١١٨(
  . نفسهاملرجع )١١١٩(

  إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ] ٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢

مة دولية إصدار إعالن تفـسريي      ال جيوز لدولة أو منظ      
مشروط بشأن معاهدة بعد إعراهبا عن موافقتها على االرتباط هبذه   

 تفسريي مشروط متأخر ال يثري      ناملعاهدة إال إذا كان إصدار إعال     
  .اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

  لتعليقا

تنطبق االعتبارات اليت محلت اللجنة على اعتماد          )١(
 من مجيع النواحي علـى      ٦- ٤- ٢ التوجيهي   مشروع املبدأ 

  .٧- ٤- ٢مشروع املبدأ التوجيهي 
 ١- ٢- ١ويستخلص من مشروع املبدأ التوجيهي        )٢(

لتفسريي املشروط، شأنه شأن التحفظ، هـو       اأن اإلعالن   
إعالن انفرادي تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو "

 قبوهلـا أو    التصديق على معاهدة أو عند تثبيتها رمسيـاً أو        
إقرارها أو االنضمام إليها، أو عند تقدمي إشعار باخلالفة يف          

وكل إعالن تفسريي مشروط ال يصدر يف       . )١١٢٠("معاهدة
 األوقات السابق بياهنا يعترب متأخراً وال جيوز النظر نوقت م

فيه ما مل تقبل مجيع األطراف املتعاقدة، قبوالً ضمنياً علـى         
  .األقل، صدور هذا اإلعالن

وعلى هذا النحو، يكون التعليقان على مشروعي         )٣(
 قابلني متاماً للتطبيق ٦- ٤- ٢ و١- ٣- ٢املبدأين التوجيهيني 

  .٧- ٤- ٢يهي جعلى مشروع املبدأ التو
                                                        

  . أعاله١١٠٨نظر احلاشية ا )١١٢٠(
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  لفصل السابعا

احلماية الدبلوماسية

   مقدمة- لف أ
حّددت اللجنة، يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني           - ١٥٨

" احلماية الدبلوماسـية  "، موضوع   ١٩٩٦املعقودة يف عام    
ضــمن ثالثــة مواضــيع مناســبة للتــدوين والتطــوير 

ويف العام نفسه، دعت اجلمعيـة العامـة        . )١١٢١(التدرجيي
 كـانون   ١٦ املـؤرخ    ٥١/١٦٠رارهــا   قاللجنـة، يف   

، إىل مواصلة دراسة املوضوع وحتديد    ١٩٩٦ديسمرب  /األول
 نطاقه ومضمونه يف ضوء التعليقات واملالحظات اليت أبديت

أثناء النقاش يف اللجنة السادسة وأي تعليقات خطية قد تود 
وعمالً بقرار اجلمعية املذكور أعـاله،      . احلكومات تقدميها 

 مـن دورهتـا التاسـعة    ٢٤٧٧أنشأت اللجنة، يف اجللسة   
، فريقاً عـامالً معنيـاً      ١٩٩٧واألربعني املعقودة يف عام     

امـل ويف الدورة ذاهتا، قـدم الفريق الع     . )١١٢٢(باملوضوع
وقد سعى الفريق العامل    . )١١٢٣(تقريراً وافقت عليه اللجنة   

 إيضاح نطاق املوضوع بالقدر املـستطاع؛       )أ(: إىل ما يلي  
. سائل اليت ينبغي دراستها يف سياق املوضوع حتديد امل)ب(و

واقترح الفريق العامل خمططاً عامـاً للنظـر يف املوضـوع          
ذا املخطـط   وأوصت اللجنة بأن يستند املقرر اخلاص إىل ه       

  .)١١٢٤(العام عند تقدمي تقريره األويل
يوليـه  / متوز ١١ املعقودة يف    ٢٥١٠ويف اجللسة     - ١٥٩

نه مقـرراً خاصـاً     و، عينت اللجنة السيد حممد بن     ١٩٩٧
  .)١١٢٥(للموضوع

   مـن  ٨ووافقت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة           - ١٦٠
، ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ٥٢/١٥٦قرارها 

يف " احلماية الدبلوماسية "نة إدراج موضوع    على قرار اللج  
  .جدول أعماهلا

قد ُعرض على اللجنة، يف دورهتا اخلمسني املعقودة و  - ١٦١
ويف  )١١٢٦(تقرير األويل للمقـرر اخلـاص     ل، ا ١٩٩٨يف عام   

                                                        
، ٢٠٦، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦ولية  ح )١١٢١(

  .١، واملرفق الثاين، اإلضافة ٢٤٨ الفقرة ،A/51/10الوثيقة 
، ١١٤، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٧ولية  ح )١١٢٢(

  .١٦٩الفقرة 
  .١٧١، الفقرة املرجع نفسه )١١٢٣(
  .١٩٠-١٨٩، الفقرتان ١٢٠-١١٧، ص املرجع نفسه ) ١١٢٤(
  .١٩٠، الفقرة ١٢٠، ص املرجع نفسه )١١٢٥(

الدورة ذاهتا، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً مفتوح العـضوية         
صها علـى   للنظر يف االستنتاجات احملتملة اليت ميكن استخال      
  .)١١٢٧(أساس املناقشة فيما يتعلق بنهج معاجلة املوضوع

، ١٩٩٩ويف الدورة احلادية واخلمسني املعقودة يف عام   - ١٦٢
نة السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد مقرراً       جعّينت الل 

 وذلك عقب انتخاب السيد بنونـه       ،)١١٢٨(خاصاً للموضوع 
  .قاضياً يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 ،٢٠٠٠ويف الدورة الثانية واخلمسني املعقودة يف عام          - ١٦٣
ُعــرض علــى اللجنــة التقريــر األول للمقــرر اخلــاص 

)A/CN.4/506 وAdd.1 .(نظراً لضيق الوقـت، أرجـأت      و
إىل الـدورة    A/CN.4/506/Add.1اللجنة النظر يف الوثيقـة      

ويف الدورة نفسها، قررت اللجنة إجراء مـشاورات        . التالية
ية مفتوحـة العضويـة برئاسة املقرر اخلاص بشـأن غري رمس

مث قررت اللجنة يف وقـت      . )١١٢٩(٦ و ٣ و ١مشاريع املواد   
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ يف ة املعقود٢٦٣٥الحق، يف اجللسة 

 ٧ و٦ و ٥ و ٣ و ١أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املـواد         
  . مشفوعةً بتقرير املشاورات غري الرمسية٨و

   املوضوع يف الدورة احلالية النظر يف- اء ب
ُعرض على اللجنة يف دورهتا احلالية اجلزء املتبقي          - ١٦٤

 ،(A/CN.4/506/Add.1)من التقرير األول للمقرر اخلـاص     
وقد نظـرت   ). A/CN.4/514(فضالً عن تقريــره الثاين     

ستمرار اجلنسية وقابلية املطالبات ا(لفصل الثالث االلجنة يف 
 املعقودة  ٢٦٨٧ إىل   ٢٦٨٥ و ٢٦٨٠ جلساهتا   يف) لإلحالة

، علـى   ٢٠٠١يوليـه   / متوز ١١ إىل   ٩مايو و / أيار ٢٥يف  
رر اخلاص  قكما نظرت اللجنة يف التقرير الثاين للم      . التوايل

 ١٢ املعقودة يف الفترة مـن  ٢٦٩٠ إىل   ٢٦٨٨يف جلساهتا   

                                                                                      
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٨ولية  ح )١١٢٦(

A/CN.4/484.  
املرجع الطالع على استنتاجات الفريق العامل، انظر       ل )١١٢٧(

  .١٠٨، الفقرة ١٠٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين نفسه
، ٨، ص   )اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٩ولية  ح )١١٢٨(

  .١٩ الفقرة ،A/54/10ثيقة الو
 ،٢٠٠٠وليـة   حرد تقرير املشاورات غري الرمسية يف       ي )١١٢٩(

  .٤٩٥ الفقرة ،A/55/10، الوثيقة ١٤٠، ص)اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 
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ونظراً لضيق الوقت، مل تتمكن     . ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٧إىل  
 تلك األجزاء من التقرير الثاين اليت       اللجنة إال من النظر يف    

، وأرجأت إىل دورهتـا     ١١ و ١٠تشمل مشروعي املادتني    
التالية النظر يف األجزاء املتبقية من التقريـر الـيت تـشمل      

   .١٣ و١٢مشروعي املادتني 
 ١٢، املعقـودة يف     ٢٦٨٨قررت اللجنة يف جلستها     و  -١٦٥
، ٩روع املادة   ، أن حتيل إىل جلنة الصياغة مش      ٢٠٠١يوليه  /متوز

يوليـه  / متـوز  ١٧، املعقودة يف    ٢٦٩٠جلستها   كما قررت يف  
  .١١ و١٠، أن حتيل إليها مشروعي املادتني ٢٠٠١
 إجـراء   ٢٦٨٨اللجنة يف جلـستها      وقد قررت   - ١٦٦

 برئاسة ٩مشاورات غري رمسية مفتوحة العضوية بشأن املادة 
  .املقرر اخلاص

  )١١٣٠(٩املادة   - ١

  عرض املقرر اخلاص)  أ(

الحظ املقرر اخلاص، لدى عرض الفصل الثالث من          - ١٦٧
 بشأن اسـتمرار    ٩تقريره األول الذي يتناول مشروع املادة       

نون احلماية الدبلوماسية ميثل جمـاالً      ااجلنسية، أنه لئن كان ق    
يشتمل على جمموعة كبرية من ممارسات الدول واألحكـام         

ر القـانون   القضائية واملذاهب القانونية، فإنه يبدو أن مصاد      
واملهمة الـيت تواجـه   . هذه تشري مجيعها إىل اجتاهات خمتلفة  

اللجنة هي إىل حد بعيد مهمة تتمثل يف االختيار مـن بـني             
. القواعد القائمة أكثر من كوهنا مهمة صياغة قواعد جديدة        

  .ومسألة استمرار اجلنسية هي مثال جيد يوضح ذلك

                                                        
  : الذي اقترحه املقرر اخلاص٩يما يلي نص املادة ف )١١٣٠(

  ٩ادة ملا"
عندما يغري شخص مضار جنسيته حبسن نية إثـر           -١"

نسية اجلديدة أن متارس احلماية الدبلوماسية      ضرر، جيوز لدولة اجل   
نيابة عن ذلك الشخص فيما يتعلق بالضرر، شـريطة أال تكـون       
دولة اجلنسية األصلية قد مارست أو ال متارس حاليـاً احلمايـة            

  .ار وقت تغيري اجلنسيةضالدبلوماسية فيما يتعلق بالشخص امل
 تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت حتال فيهـا          -٢"

  .املطالبة حبسن نية إىل شخص أو أشخاص هلم جنسية دولة أخرى
ال يؤثر تغيري جنسية شخص مـضار أو إحالـة            -٣"

املطالبة إىل أحد رعايا دولة أخرى على حق دولة اجلنسية األصلية           
ن ذاهتا جلرب الضرر الذي يلحق مـصاحلها        عيف تقدمي مطالبة نيابة     

 املضار وهو ال يزال     العامة من خالل الضرر الذي يلحق الشخص      
  .أحد رعايا تلك الدولة

ال جيوز لدولة اجلنسية اجلديدة أن متارس احلماية          -٤"
لسابقة فيما يتعلق بـضرر حلـق       االدبلوماسية ضد دولة اجلنسية     

  ".ولة اجلنسية السابقةدشخصاً ما عندما كان من رعايا 

ة أن متارس   ووفقاً للرأي التقليدي، ال ميكن لدول       - ١٦٨
احلماية الدبلوماسية إال بالنيابة عن شـخص كـان أحـد     
رعاياها وقت حدوث الضرر الذي تستند إليه املطالبة وظل         

وهذا الرأي التقليـدي    .  حني تقدمي املطالبة   من رعاياها إىل  
مث إن  . تؤيده ممارسات الدول ويرد يف العديد من االتفاقات       

ي التقليدي يتمثـل،    األساس املنطقي الذي يستند إليه الرأ     
ضمن مجلة أمور، يف منع األفراد من التماس محاية الدولـة           
اليت تعرض احلماية األنسب، مما حيول دون حتّول الـدول          

  ".وكاالت للمطالبات"القوية إىل 
بيد أن القاعدة التقليدية مـا برحـت تتعـرض            - ١٦٩

فمن الصعب التوفيق بني هذه     : النتقادات ألسباب متعددة  
واالفتراض الفاتيلي الذي يعترب أن الـضرر الـذي     القاعدة  

يلحق أحد رعايا الدولة هو ضرر يلحق الدولـة نفـسها؛           
حية هذه القاعدة الوهناك عدة أحكام قضائية تشكك يف ص   

كقاعدة عامة؛ كما أن مضموهنا غري مؤكـد بـالنظر إىل           
انعدام الوضوح فيما يتعلق ببعض املفاهيم الرئيسية مثـل         

والتاريخ الذي لغايته  "(dies a quo)" ضررتاريخ وقوع ال"
 كما ؛(dies ad quem)" جيب أن تكون اجلنسية قد استمرت

هذه القاعدة مل يعـد      أن األساس املنطقي الذي تستند إليه     
صاحلاً من حيث إن الدول قد أصبحت تتوخى بالغ احلذر          
إزاء منح اجلنسية، عالوة على أن حمكمة العـدل الدوليـة           

 أن على الدولة املطالبـة أن       )١١٣١(وتيبومنة  أعلنت يف قضي  
تثبت وجود صلة فعلية هلا بالشخص الذي تقدم املطالبـة          
بالنيابة عنه؛ والقاعدة جمحفة من حيث إهنا ميكن أن حتـرم         

احلماية الدبلوماسية أولئك األفراد الذين غريوا جنسيتهم  من
بصورة غري طوعية، سواء نتيجة حلدوث خالفـة دول أو          

رى مثل الزواج أو التبين؛ كما أن هذه القاعدة         ألسباب أخ 
. ال تقر بأن الفرد هو املستفيد النهائي من احلماية الدبلوماسية         

وعلى ضوء هذه االنتقادات، يبدو من الـضروري أن تعيـد           
اللجنة النظر يف املوقف التقليدي وأن تعتمد قاعدة أكثر مرونة          

 املـستفيد   تنطوي على قدر أكرب من االعتراف بالفرد بوصفه       
  .النهائي من احلماية الدبلوماسية

كما ذكر املقرر اخلاص أنه لئن كان من املمكـن            - ١٧٠
استبقاء القاعدة مع إدراج استثناء يف حالة تغيري اجلنـسية          

ومن مث فقد   . صورة غري طوعية، فإن ذلك لن يكون كافياً       ب
اقترح التخلي عن القاعدة التقليدية لصاحل األخـذ بنـهج          

ح للدولة بأن تقدم مطالبة بالنيابة عن شـخص         جديد يسم 
يكون قد اكتسب جنسيتها حبسن نية بعد تاريخ حـدوث          
الضرر الذي ينسب إىل دولة غري دولة اجلنـسية الـسابقة           
شريطة أال تكون الدولة األصلية قد مارسـت أو متـارس           

                                                        
)١١٣١( Nottebohm, Second Phase)  ٢٠٧انظــر احلاشــية 

  ).أعاله
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وُتستبقى عدة . احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الضرر
إذ تظـل   :  إساءة استعمال هذا النهج    ضمانات تكفل عدم  

األولوية مع ذلك لدولة اجلنسية األصلية؛ وتنطبق هنا شروط 
اكتساب اجلنسية حبسن نية ووجود صلة فعلية بني الدولـة          
مقدمة املطالبة والشخص الذي هو من رعاياها؛ وال ميكن         
تقدمي مطالبة ضد دولة اجلنسية السابقة فيما يتعلق بـضرر          

 - ينما كان الفرد من رعايا تلك الدولـة         يكون قد وقع ب   
وهذه ضمانة تكفل جتنب الصعوبات الـيت تثريهـا مجلـة     
تشريعات منها القانون الكويب بشأن احلريـة والتـضامن         

الذي  )١١٣٢() برتون- قانون هلمز  (١٩٩٦الدميقراطي لعام 
يسمح للكوبيني الذين أصبحوا مـن مـواطين الواليـات          

 يرفعوا دعاوى قانونيـة     املتحـدة عـن طريق التجنس أن    
ضـد احلكومة الكوبيـة خبصوص اخلسائر اليت تكبـدوها      
على يد تلك احلكومـة بينما كانوا ال يزالون من مواطين          

القاعدة اجلديـدة علـى     ، تسري ٢ومبوجب الفقرة   . كوبا
  .مسألة حتويل املطالبات

  ملخص املناقشة)  ب(

ره مـن   أُشيد باملقرر اخلاص ملا انطوى عليه تقري        - ١٧١
ويف الوقت نفسه، لـوحظ أن      . معاجلة متوازنة للموضوع  

املقرر اخلاص قد حّدد لنفسه مهمة صعبة تتمثل يف الطعن يف 
والواقع أن  . قاعدة راسخة من قواعد القانون الدويل العريف      

تأييداً قوياً قد أبدي يف اللجنة للرأي الذي يعترب أن قاعدة           
  . الدويل العريفاستمرار اجلنسية حتظى مبركز القانون

كما أُعرب عن تأييٍد الستبقاء القاعدة التقليديـة،          - ١٧٢
خاصة وأن األسباب اليت تؤيد استبقاءها، ومن بينها الـشاغل         

ام احلماية الدبلوماسية من قبـل      داملتمثل يف جتنب إساءة استخ    
وأشـار آخـرون إىل أن      . األفراد أو الدول ال تزال منطبقـة      

لقاعدة االستمرارية ال يتمثل يف خطر األساس املنطقي الرئيسي    
فحسب، " انتقاء احملفل املناسب  "إساءة االستخدام من خالل     

إزاء مسألة احلمايـة     )١١٣٣(افروماتيسمبل إنه يتمثل يف هنج      
". إمنا تؤكد يف الواقع حقوقها هي    "ية، أي أن الدولة     سالدبلوما

وهذا يعين ضمناً أن الفرد جيب أن يكون وقت حدوث اخلرق           
يضاف إىل ذلك   . زاً على جنسية الدولة اليت تقدم املطالبة      حائ

أن قوة ممارسة الدول وعدم وجود أدلة على مبدأ ناشـئ أو            
  .ممارسة جديدة مها أمران ال يؤيدان تغيري القاعدة

وعالوة على ذلك، أشري إىل أنه إذا أرادت اللجنة           - ١٧٣
أن تأخذ باقتراح املقرر اخلاص، فإن هناك شـرطاً ينبغـي           
إضافته، وهو أن االلتزام كان ينبغي أن يكون نافذاً وقـت          

                                                        
)١١٣٢( ILM, vol. 35, No. 2 (March 1996), p. 359.  
  . أعاله٢٣٦نظر احلاشية ا )١١٣٣(

حدوث اخلرق وذلك بني الدولة املدعى عليهـا والدولـة          
ها تاملدعية بالنيابة عن الفرد الذي يكون قد اكتسب جنسي        

يف وقت الحق، ألنه من املمكن أن تقدم الدولـة املدعيـة        
يه مطالبة فيما يتصل بإخالل بالتزام حدث يف وقت مل يكن ف

  .ذلك االلتزام واجباً إزاءها

وعلى النقيض من ذلك، أُعرب عن تأييـد القتـراح            -١٧٤
فبينما مت التسليم بوجود مثل هذه      . ٩املقرر اخلاص بشأن املادة     

فية، أشري إىل الشكوك املثارة إزاء القاعدة اليت نشأت رالقاعدة الع
ام مع مرور الوقت، حسبما هو معّبر عنها يف العديد من األحك          

وقيل إنه حىت القواعد الراسخة متاماً ميكن . ومن قبل عدة مؤلفني
أن تغري عندما ال تعود متوافقة مع التطورات يف اجملتمع الدويل،           
وإن اقتراح إجراء مثل هذه التغيريات يندرج ضمن والية اللجنة          

ولذلك، ومن وجهة   . املتعلقة بالتطوير التدرجيي للقانون الدويل    
 مثة مصلحة يف التطور اإلجيايب هلـذه القاعـدة          نظر عملية، فإن  

حبيث ميكن أن تكفل محاية أفضل مـن ذي قبــل ملـصاحل             
وباملثل، فقد كان هناك اعتراض علـى أن        . الشعوب واملواطنني 

الدول ميكن أن تسمح بأن يتم بسهولة إساءة اسـتخدام هـذه      
القاعدة جتاهها ذلك ألن العديد منها قد اعتمـدت إجـراءات           

  .فيما يتصل باكتساب اجلنسيةمعقدة 

ومن القضايا الرئيسية اليت مشلها النقاش ما يتمثـل يف            -١٧٥
العالقة بني احلماية الدبلوماسية ومحاية األفراد مبوجب القـانون         

فأولئك األعضاء الذين يؤيدون النهج اجلديد للمقـرر        . الدويل
اخلاص يوافقون على تقييمه لكون قاعدة استمرار اجلنسية قـد          

ستنفدت أغراضها يف عامل أصبحت فيه احلقوق الفردية موضع         ا
ولوحظ أن الدولة، لدى ممارسة . اعتراف مبوجب القانون الدويل

احلماية الدبلوماسية، ال تكفل حقوقها هي، بل إهنا تـسعى إىل           
وأشري إىل أن اجلنسية وحدها هي      . ضمان احترام حقوق الفرد   

  .اهلامة وقت االدعاء يف واقع األمر

وقد رأى آخرون أن االجتاه العام يف القانون الدويل   - ١٧٦
املتمثل يف محاية األفراد ال يشكل مربراً لتغيري قاعدة استمرار 

 يتعني على الدولة،    اوقد مت التشديد على أنه بينم     . اجلنسية
لدى ممارسة هذه احلماية، أن تأخذ يف االعتبـار حقـوق           

ماية الدبلوماسية اإلنسان اخلاصة بالشخص املتضرر، فإن احل
كما أن . ال تشكل حبد ذاهتا مؤسسة لضمان حقوق اإلنسان

احلماية الدبلوماسية ليست أفضل آلية حلماية حقوق اإلنسان 
كما أُوضح أن . وذلك بالنظر إىل الطابع التقديري املالزم هلا

احلماية الدبلوماسية احلديثة اليت تستند إىل املعاهدات إىل حد 
جة عالية على عمليات التفاوض بني الدول       بعيد تعتمد بدر  

لعالقة " مشّرعاً"اليت ال ميكن فيها فصل دور الدولة بوصفها 
. عن دور الدولة بوصفها الضامن النهائي للحقوق املعنيـة        

واملشكلة تتمثل يف كيفية تأمني حقوق الفرد وحقوق الدولة 
  .دون اإلخالل بالتوازن الدقيق فيما بينها
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نفسه، كان هناك اتفاق على أنه يلزم جعل ويف الوقت   -١٧٧
. هذه القاعدة أكثر مرونة بغية جتنب حدوث نتائج غري منصفة         

وبينما رأى أولئك الذين يؤيدون اقتراح املقرر اخلاص أن هـذا           
تطلب تنقيح القاعدة نفسها، فقد أعرب معظم األعضاء عـن          ي

 وإن  تفضيلهم لنهج وسط يتم مبوجبه استبقاء القاعدة التقليدية،       
يكن رهناً باستثناءات معينة تشمل تلك احلاالت اليت ال تكون           
لدى الفرد بدوهنا أية إمكانية للحصول على محاية مـن قبـل            

وأشري إىل أن االستثناءات األساسية يف هذا الصدد جيب         . الدولة
أن تكون متصلة بالتغيريات غري الطوعية جلنسية الشخص احملمي         

واقترح توسيع نطاق   . لزواج والتبين الناشئة عن خالفة الدول وا    
هذه القاعدة يف احلاالت األخرى املنطوية على أكثر من جنسية          
واحدة نتيجة التغيريات يف املطالبة الناشئة عن املرياث واحللول،         

كما أشري إىل أنه من املمكن أن تكون هناك اسـتثناءات           . مثالً
يستحيل أخرى خاصة باألشخاص عدميي اجلنسية وباحلالة اليت        

فيها تطبيق قاعدة االستمرارية ألسباب منها مثالً زوال دولـة          
بيد أن  . اجلنسية األصلية من خالل احنالهلا أو تفككها إىل أجزاء        

شكوكاً قد أبديت إزاء أمور منها مثالً التمييز بني حاالت التغري           
  .يف اجلنسية" اإلرادي"و" الالإرادي"

اح املقرر اخلاص،    من اقتر  ١وفيما يتعلق بالفقرة      - ١٧٨
اقترح أن تتم إعادة صياغتها بغية بيان القاعدة التقليدية بدقة 

كما أُعرب عن رأي مفاده أن اشـتراط تغـيري          . ووضوح
ايت الطابع إىل حد مفـرط      ذاجلنسية حبسن نية هو اشتراط      

ويثري مشاكل، وال سيما يف سياق التغيريات اليت حتدث يف          
شري إىل أن اشتراط الصلة     وأ. جنسية األشخاص االعتباريني  

يكفي لضمان   )١١٣٤(وتيبومنالذي اعتمد يف قضية     " الفعلية"
واقترح أيضاً أن يتم . االحتراس من إساءة استخدام القاعدة 

من خالل إدراج ما يبني " يري اجلنسيةغت"توضيح اإلشارة إىل 
أن اجلنسية األصلية قد فُقدت، وذلك بغية جتنب احتمـال          

كما لوحظ أن العبارة املستخدمة     . ةظهور مطالبات متنازع  
غري كافية ألهنا ال حتدد القانون الساري وال الشروط الـيت           

  ".التغيري"حيدث مبوجبها مثل هذا 
رح إجراء متييز بني حتويـل     ت، اق ٢وفيما يتعلق بالفقرة      -١٧٩

املطالبات بني األشخاص االعتباريني واملطالبات بني األشخاص       
عاد األشخاص االعتباريني مـن نطـاق   الطبيعيني، وأن يتم استب  

إالّ أنه مت التذكري بأن اللجنة قـد اعتمـدت يف           . مشاريع املواد 
دورهتا السابقة رأياً مفاده أهنا قد تود يف مرحلة الحقة أن تعيد            
النظر يف مسألة ما إذا كان يتعني على اإلطالق إدراج مـسألة            

وقد أكد  . )١١٣٥(محاية األشخاص االعتباريني يف مشاريع املواد     

                                                        
)١١٣٤( Nottebohm, Second Phase ) ٢٠٧انظــر احلاشــية 

  ).أعاله
، ١٤٠، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )١١٣٥(

  .٤٩٥لفقرة ا ،A/55/10الوثيقة 

املقرر اخلاص فهمه لكون نطاق واليته ميتد ليـشمل معاملـة           
األشخاص االعتباريني ولكنه ال يشمل احلماية الـيت توفرهـا          

داد أحكام حمددة بشأن    عوأوضح أنه يعتزم إ   . املنظمات الدولية 
قاعدة استمرار اجلنسية وإمكانية حتويل املطالبات يف سياق مسألة 

عرب عن شكوك شديدة إزاء مـدى       وأ. األشخاص االعتباريني 
  .رسوخ مفهوم التنازل وموثوقيته

وذُكر أن مسألة إمكانية حتويل املطالبات تتطلب         - ١٨٠
عرب عن رأي أو. النظر فيها إىل حد أبعد مما تضمنه التقرير

   ينبغي أن تكون أكثر تقييـداً حبيـث        ٢مفاده أن الفقرة    
 فيما يتعلق حبالة ال يتسىن تنحية قاعدة االستمرارية جانباً إالّ

التحويل الالإرادي للمطالبات، كما حيدث مثالً يف حالـة         
. وفاة الشخص املتضرر، ال فيما يتعلق بالتحويالت اإلرادية       

  ".املطالبة الدولية"كما اقترح أن يتم توضيح عبارة 
، أعرب عن رأي مفاده أنه من       ٣وفيما يتعلق بالفقرة      -١٨١

ة العامـة للدولـة املطاِلبـة       غري املستصوب الفصل بني املصلح    
وباملثل، اعُترب أن الفقرة ميكن أن      . ومصلحة الفرد املتضرر املعين   

ري غتثري التباساً ألهنا تتصل فيما يبدو مبسؤولية الدول عن األفعال 
  .املشروعة دولياً بقدر ما تتصل مبسألة احلماية الدبلوماسية

 أن  ، فقد اقترح  ٤بينما أعرب عن تأييد للفقرة      و  - ١٨٢
كما أشري إىل أن هذا احلكـم       . تتم صياغتها بعبارات أعم   

ميكن أن يكون مثرياً للمشاكل ألنه ليس من املمكن مبوجب 
. يا جنسيتهماالتشريعات الداخلية لبعض الدول أن يفقد الرع

 برتون، أعرب عن رأي     - وفيما يتصل مبسألة قانون هيلمز      
 مـشروع   مفاده أن ما يتسم به هذا القانون من طابع غري         

حمتمل إمنا يتعلق بانطباقه خارج احلدود اإلقليمية أكثر ممـا         
  .يتعلق بأي تعارض مع القاعدة املعبَّر عنها يف الفقرة

ائل اإلضافية التالية   سواقترح أن تنظر اللجنة يف امل       - ١٨٣
املتصلة جبنسية املطالبات قبل أن تنتقل إىل تنـاول مـسألة      

 حالة املنظمات الدولية    )أ(: استنفاد سبل االنتصاف احمللية   
اليت متارس احلماية الوظيفية وكذلك احلماية الدبلوماسـية        

الفتوى املتعلقة بـالتعويض عـن       كما يف (ألحد موظفيها   
ولة اجلنسية اليت تتبع هلا سفينة      د حق   )ب(؛  ))١١٣٦(األضرار

أو طائرة يف أن تفضل مطالبة ما بالنيابـة عــن طـاقم            
ا أيضاً بالنيابـة عـن ركـاب      السفينـة أو الطائرة ولرمب   

السفينـة أو الطائرة، بصرف النظر عن جنـسية األفـراد          
 احلالة اليت متارس فيها إحدى الـدول        )ج( و ؛)١١٣٧(املعنيني

هذه الدولة  يا دولة أخرى ألنااحلماية الدبلوماسية ألحد رع
  األخرية قد فوضت الدولة السابقة حـق القيـام بـذلك؛          

                                                        
  . أعاله٣٨نظر احلاشية ا )١١٣٦(
، ) أعـاله ٥١٥انظر احلاشية ( "M/V "Saigaضية ق )١١٣٧(

  .١٧٢فقرة ال
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ها دولة ما أو منظمة دولية ما إدارة  احلالة اليت تتوىل في)د(و
  .أحد األقاليم أو السيطرة عليه

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص)  ج(

كّرر املقرر اخلاص رأيه بـأن االفتـراض القـانوين            -١٨٤
تيلي، الذي تقوم مبوجبه الدولة حبماية مصاحلها هي عنـدما          االف

 لقاعـدة   يشكل األساس  التتصرف بالنيابة عن أحد مواطنيها،      
استمرار اجلنسية ألنه يعين ضمناً أن دولة اجلنسية وقت حدوث          
الضرر هي وحدها اليت ميكن أن تكون صاحبة املطالبة، بصرف          

ال حيتفظ جبنسية تلـك     زالنظر عما إذا كان الفرد املتضرر ال ي       
وأقر املقرر اخلاص بأن اقتراحه فيما      . الدولة وقت تقدمي املطالبة   

 هو اقتراح مبتكَر وأنه على الرغم مـن         ٩ يتصل مبشروع املادة  
إالّ . إبداء بعض املتحدثني تأييداً القتراحه فإهنم يشكلون األقلية       

أنه كان هناك اتفاق باإلمجاع على أنه من الضروري أن يكون           
وهذا يتم من خالل    . هناك شكل ما من أشكال املرونة والتغيري      

 سيما يف سياق    إدراج استثناءات من القاعدة تكون معقولة، وال      
كما سيتعني على جلنة الصياغة أن      . حاليت خالفة الدول والزواج   

تنظر فيما إذا كان التجنس بعد فترة طويلة من اإلقامة ميكن أن            
وذكّر املقرر اخلاص أيضاً بأن هناك      . لقاعدةايشكل استثناًء من    

عدة انتقادات سليمة قد أبديت فيما يتصل جبملة أمـور منـها           
 اجلنسية حبسن نية، وأن بعض املتحدثني قد رأوا أنه          مفهوم تغيري 

كما . مل يتم إيالء قدر كاٍف من االهتمام ملسألة حتويل املطالبات
" تاريخ وقوع الضرر  "الحظ أنه يتعني مواصلة النظر يف مسأليت        

)Dies a quo" ( والتاريخ الذي لغايته جيب أن تكون اجلنسية قد
  ). dies ad quem" (استمرت

  )١١٣٨(١٠ملادة ا  - ٢

  عرض املقرر اخلاص) أ(

 ١٠ذكر املقرر اخلاص لدى عرضه مشروع املادة          - ١٨٥
وقاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية بوجه عام أن مـن          

 عرفية من قواعد القـانون      ةالواضح أن القاعدة هي قاعد    

                                                        
  : الذي اقترحه املقرر اخلاص١٠يلي نص املادة  يماف )١١٣٨(

  ١٠املادة "
ال جيوز للدولة أن تقدم مطالبة دولية ناشئة عـن            -١"

 ضرر أحلق بأحد مواطنيها، سواء كان من األشخاص الطبيعيني أو         
االعتباريني، قبل أن يكون املواطن املضرور قد قام، رهناً باملـادة           

سبل االنتصاف القانونية احملليـة املتاحـة يف        ، باستنفاد مجيع    ١٤
  .الدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة عن الضرر

 سبل االنتصاف   `سبل االنتصاف القانونية احمللية   `تعين    -٢"
 االعتبـاريني أمـام احملـاكم أو        واملتاحة قانوناً لألشخاص الطبيعيني أ    

  ".السلطات القضائية أو اإلدارية، سواء كانت عادية أو خاصة

الدويل، حسبما أكدته حمكمة العدل الدوليـة يف قـضييت          
ا قائمة علـى أسـاس      وأهن )١١٤٠(إلسيو )١١٣٩(نترهانديلا

وأشار إىل  . احترام سيادة الدولة املضيفة وهيئاهتا القضائية     
إدراج مشروع مادة بشأن قاعدة استنفاد سبل االنتـصاف         

هو مشروع (قة مبسؤولية الدول لاحمللية يف مشاريع املواد املتع
بنصها املعتمد يف القراءة األوىل أثنـاء الـدورة       ) ٢٢املادة  

 غري أن اللجنة قررت منذ ذلـك        ،)١١٤١(الثامنة واألربعني 
احلني ترك هذه املسألة حبيث يتم تناوهلا يف مشاريع املـواد           

  .املتعلقة باحلماية الدبلوماسية
ديـد الـسياق    حت هو   ١٠والقصد من مشروع املادة       -١٨٦

. اخلاص باملواد الالحقة املتعلقة باستنفاد سبل االنتصاف احملليـة        
وتطبيقها علـى األشـخاص      وجود القاعدة    ١وتؤكد الفقرة   

إال أهنـا ال تطبـق يف       . الطبيعيني واالعتباريني على حد سواء    
احلاالت اخلاصة بالدبلوماسيني أو مؤسسات الدولة ممن يقومون        
بأعمال سيادية حيث ُيلحق يف هذه احلـاالت ضـرر مباشـر            

  .بالدولة، ومن مث ال ُيقتَضى استنفاد سبل االنتصاف احمللية
ر اخلاص أيضاً أنه ليس من املمكـن        والحظ املقر   - ١٨٧

دائماً اإلبقاء على التمييز بني القواعد األولية والثانويـة يف          
فهذا . كل أجزاء مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية

مييز كان هاماً بالنسبة ملشاريع املواد املتعلقة مبـسؤولية         تال
 أمهية فيما   الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، لكنه أقل       

ويعود هذا إىل أن مفهوم إنكار . يتعلق باحلماية الدبلوماسية
العدالة قد برز جبالء يف معظم حماوالت تدوين قاعدة سبل          

وقال إنه كان يرى من قبل أن مـسألة         . االنتصاف احمللية 
إنكار العدالة تتعلق بقاعدة أولية وينبغي من مث عدم تناوهلا، 

  .املسألة ينبغي أن ُتبحثغري أنه يعتقد حالياً أن 
 مضمون قاعدة سبل االنتصاف     ٢وتتناول الفقرة     - ١٨٨
ويتعني وفقها استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية قبل . احمللية

إال أن هناك صـعوبات  . ى الدويلوتقدمي مطالبة على املست   
ومن ". سبل االنتصاف القانونية  "فيما يتعلق بتعريف عبارة     

يع سبل االنتصاف القضائية املتاحة يف    الواضح أهنا تشمل مج   
إطار النظام البلدي، فضالً عن سبل االنتـصاف اإلداريـة          
حيثما تتاح كحق وليس على أساس تقديري أو على سبيل          

د ق مباتييلوسأوالحظ املقرر اخلاص كذلك أن قضية       . اهلبة
أثارت صعوبات نتيجة للمطالبة بـأن يـستنفد املـدعي          

. )١١٤٢(املتاحة يف احملاكم البلديـة    " التسهيالت اإلجرائية "

                                                        
  .  أعاله٦٨٤نظر احلاشية ا )١١٣٩(
  .  أعاله٨٥نظر احلاشية ا )١١٤٠(
، ١٢٠، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦ولية  ح )١١٤١(
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ويشكل القرار حتذيراً مؤداه أن املُدَّعي الـذي ُيخفـق يف           
عرض قضيته عرضاً سليماً على الصعيد احمللي لن ُيعطـى          

وأشار املقـرر   . لى املستوى الدويل  عفرصة ثانية لطرحها    
اخلاص أيضاً إىل مبدأ مفاده أن املتقاضي األجنيب مطالب بأن 

اكم احمللية مجيع احلجج اليت يعتزم تقدميها على يقدم أمام احمل
، من أجل تطبيق    ٢وأخرياً، تقتضي الفقرة    . املستوى الدويل 

مـن  " متاحـة "القاعدة، أن تكون سبل االنتصاف املعنية       
  .الناحيتني النظرية والعملية على السواء

    ملخص املناقشة)ب(

 أُعرِب عن تأييد لقاعدة استنفاد سبل االنتـصاف        - ١٨٩
. احمللية كقاعدة راسخة من قواعد القانون الدويل العـريف        

وأعرب أيضاً عن تأييد لنهج املقـرر اخلـاص يف تنـاول            
املوضوع يف عدة مواد بدالً من مادة واحدة مطولـة، وإن           

 باعتبارها تعريفـاً    ١٠ن قد اقُترح إعادة صياغة املادة       اك
يف الوقت و. مركباً جامعاً للقاعدة تعقبه أحكام أكثر حتديداً

نفسه، لوحظ أيضاً أن هناك حداً ينبغي الوقوف عنـده يف           
املطالبة مبثل هذا التحديد نظراً ألن تطبيق قاعـدة سـبل           

  .االنتصاف احمللية يتوقف إىل حد كبري على السياق
، توضيح اإلشارة إىل ١واقُترح، فيما يتعلق بالفقرة   - ١٩٠

...  االنتصاف سبل"، وأشري إىل أن عبارة   "املطالبة الدولية "
ولوحظ باإلضافة إىل   . حتتاج إىل مزيد من التدقيق    " املتاحة

ذلك غياب معيار الفعالية الذي كان ميثل عادة أحد جوانب 
بدون إضـافة صـفة      وأُعرب عن رأي مؤداه أنه    . القاعدة

ـ " مجيـع "، تكون اإلشارة إىل     "الفعالة" بل االنتـصاف   س
غي كما أهنا تفرض عبئاً     القانونية احمللية املتاحة أوسع مما ينب     

وعلى العكس مـن    . مفرطاً على كاهل الشخص املضرور    
، "الفعالية"ذلك، أُثريت شكوك فيما يتعلق بإدراج اشتراط        

درجة عالية من الذاتية، بذلك أن هذا املعيار ميكن أن يتسم 
 وهـي   - ويؤدي حتماً إىل مناقشة مسألة احملاكمة املنصفة        

وعالوة على ذلـك،    . لدويلقضية مثار جدل يف القانون ا     
األشـخاص الطبيعـيني أو     "اقُترح حـذف اإلشـارة إىل       

، على أساس أن مشاريع املواد تنطبـق علـى          "االعتباريني
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على حد سواء ما مل ينص    

  .صراحة على خالف ذلك
سبل االنتصاف القانونيـة    "وفيما يتعلق بتعريف      - ١٩١
، لوحظ أن كل دولة تنظم سبل       ٢ الفقرة   الوارد يف " احمللية

انتصافها وفقاً إلجراءاهتا اخلاصة، ويف حاالت كثرية، وفقاً        
واقترح أن حتدد الفقرة الغرض من سبل . لقانوهنا الدستوري

ففي بعض احلاالت، تتاح    : ف اليت يتعني استنفادها   ااالنتص
سبل االنتصاف احمللية من أجل منع وقوع الضرر، بينما تتاح 

  .يف حاالت أخرى من أجل جرب الضرر فقط

، أشري إىل أهنا ميكن     "القانونية"وفيما يتعلق بلفظة      - ١٩٢
أن تشمل مجيع املؤسسات القانونية اليت حيق للفرد توقـع          

ومثة رأي  . على قرار أو حكم أو قرار إداري       احلصول منها 
وأعرب عن تأييد . ال لزوم هلا" القانونية"آخر يعترب أن لفظة 

قف املقرر اخلاص بأن يتم استبعاد سبل االنتصاف غـري          ملو
القانونية أو التقديرية من نطاق قاعدة سـبل االنتـصاف          

 ةومع ذلك فقد لوحظ أن املهم هو النتيجة ال الوسيل. احمللية
وأُثري تساؤل . اليت ميكن بواسطتها احلصول على تلك النتيجة

 إمكانيـة  ميكن أن تشمل  " احمللية"بشأن ما إذا كانت لفظة      
رفع شكوى أمام آلية إقليمية حلقوق اإلنسان مثل احملكمة         

  .األوروبية حلقوق اإلنسان
وأعرب عن رأي مؤداه أن املقرر اخلـاص قـدم            - ١٩٣

سـبل االنتـصاف    "ملفهـوم    تفسرياً ضيقاً بشكل مفرط   
وطُلب توضيح فيما يتعلق باإلشارة الـواردة يف        ". اإلدارية
ل االنتصاف اإلدارية اليت ميكن     إىل سب ) ١٤الفقرة  (التقرير  

احلصول عليها من احملكمة وذلك نظراً ألن كثرياً من سبل          
كما أُثري  . االنتصاف هذه ال ميكن احلصول عليه من احملاكم       

سـبيل  "تساؤل عما إذا كان اللجوء إىل أمني مظامل هـو           
  .إداري" انتصاف حملي

ز وأُعرب عن تأييد لرأي املقرر اخلاص بأن التميي         - ١٩٤
بني القواعد األولية والقواعد الثانوية ليس ضرورياً يف مجيع         
احلاالت، وأن التقّيد الصارم بالتمييز ميكن أن ُيفـضي إىل          

من ذلك، ذُكر  وعلى العكس. استبعاد مفهوم إنكار العدالة
أنه ال لزوم إلدراج حكم بشأن إنكار العدالـة ألن هـذا            

حلـاالت الـيت    اإلنكار هو مثل من بني أمثلة أخرى على ا        
  ".فعالة"تكون سبل االنتصاف احمللية فيها غري 

ـ يف قضية   " القاعدة"وأثريت شكوك إزاء      - ١٩٥  الكيم
 حيث طُلب من املتقاضي أن يسوق ،)١١٤٣(لسفن الفنلندينيا
الدعوى القضائية البلدية مجيع احلجج الـيت يعتـزم أن           يف

 ولوحظ أن هذه القاعدة ينبغي    . يسوقها يف الدعوى الدولية   
أن تطبق بشكل مرن إقراراً حبقيقة أنه بينما تكون حجة ما           
كافية إلثبات مطالبة على املستوى احمللي، فإهنا قد ال تكون          

  .كذلك على املستوى الدويل

  امية للمقرر اخلاصتاملالحظات اخل)  ج(

 قـد   ١٠أشار املقرر اخلاص إىل أنه وإن كانت املادة           -١٩٦
تحدثني، فقد مت تقدمي عدد من      لقيت قبوالً واسعاً من جانب امل     

املقترحات املتعلقة بالصياغة، وسوف تبحث جلنة الصياغة هذه        
وأعرب عن قبوله لالنتقاد املتعلق بـإدراج عبـارة         . املقترحات

                                                        
)١١٤٣( Finnish Shipowners)    أعـاله    ١٠٣            انظر احلاشية        ( ،   

   .    ١٤٨٤  ص 
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وأشار أيضاً إىل أنه كان     ". يني أو االعتباريني  عاألشخاص الطبي "
  بأنـه إال أنه أقـر     . يعتزم تناول مسألة الفعالية يف مادة مستقلة      

 إىل أن سـبيل     ١٠ال يزال من الضروري اإلشـارة يف املـادة          
االنتصاف ينبغي أن يكون متاحاً وفعاالً على السواء لـيعكس          

ولئن كان صحيحاً أن معيـار      . الرأي السائد يف القانون الدويل    
يعترب كافياً يف حاالت كثرية، فإنه يرى أن هناك أمثلة          " اإلتاحة"
علـى حـاالت مـن      ) )١١٤٤(ونبرا. وبرت إ ركما يف قضية    (

الضروري فيها النظر إىل فعالية سبيل االنتصاف احمللي يف سياق          
عليها، األمر الذي يعين التشكيك     عى  النظام القضائي للدولة املدَّ   

  .لة املستخدمة يف تلك الدولةايف معايري العد
 كانت مبثابـة حماولـة   ٢أوضح أيضاً أن الفقرة   و  - ١٩٧

نتصاف احمللية من أجل توضيح لوضع تعريف واسع لسبل اال
أن األفراد ينبغي أن يستنفدوا التشكيلة الكاملـة لـسبل          

كما أوضح أن املسألة احلامسة     . االنتصاف القانونية املتاحة  
 غري العادي لسبيل االنتصاف وليست مسألة الطابع العادي أ

القانوين وإمنا هي مسألة ما إذا كان هـذا الـسبيل يتـيح     
  .ة فعالة لإلنصافإمكانية توفري أدا

عالوة على ذلك، أشار إىل أنه مت توجيـه بعـض           و  -١٩٨
اليت ُتطالب املتقاضي األجنيب بأن يسوق      " القاعدة  "  االنتقادات ل 

 يعتزم تقـدميها يف     يتيف الدعوى القضائية البلدية مجيع احلجج ال      
وأقر بأن هذه املسألة ال ختلو من الصعوبات،        . الدعوى الدولية 

  .سبب مل يدرج تلك القاعدة يف احلكم ذاتهوأنه هلذا ال
أما بشأن مسألة اإلبقاء على التمييز بني القواعـد      - ١٩٩

األولية والقواعد الثانوية، ومدى استصواب إدراج حكـم        
شار املقرر اخلاص إىل أنه جرى      أبشأن إنكار العدالة، فقد     

  .اإلعراب عن آراء خمتلفة فيما يتعلق بإدراج هذا املفهوم

  )١١٤٥(١١ادة امل  - ٣

  عرض املقرر اخلاص)  أ(

 يتناول  ١١أوضح املقرر اخلاص أن مشروع املادة         - ٢٠٠
ألغـراض  " غري املباشـرة  "و" املباشرة"التمييز بني املطالبات    

                                                        
  . أعاله٢٩٥نظر احلاشية ا )١١٤٤(
  : الذي اقترحه املقرر اخلاص١١يلي نص املادة يما ف )١١٤٥(

  ١١املادة "
ستنفد سبل االنتصاف احمللية يف احلاالت اليت تقدم فيها    ت"

مطالبة دولية، أو يقدم طلب إصدار حكـم تفـسريي متـصل            
ق مبواطن، يف املقام األول، واليت مل       حلأُة، على أساس ضرر     بباملطال

اشر فيها لو مل يلحق الـضرر       لقانونية املعنية ستب  ا تكن اإلجراءات 
 عوامل من قبيـل     ىاَعرولدى الفصل يف هذه املسألة، تُ     [باملواطن  

  "].اجلرب املطالب به، وطبيعة املطالبة، وموضوع الرتاع

وقال إن هذا احلكـم     . ليةقاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمل    
ضروري يف مشاريع املواد للتحقق من احلاالت اليت تقـع يف           

أوضح أن املبدأ األساسي هـو أن القاعـدة ال   كما  . نطاقها
تسري إال عندما يلحق ضرر بأحد مواطين الدولة، أي عندما         

من خالل  " بصورة غري مباشرة  "ُيلحق الضرر بالدولة املطالبة     
وقال إن هذه القاعدة ال تنطبـق       . الضرر الذي حلق مبواطنها   

  .حينما يلحق الضرر بالدولة املطالبة ذاهتا بصورة مباشرة
وأشار إىل أن هناك معيارين مقترحني لتحديد نوع   - ٢٠١

 معيار الشرط )ب( معيار العنصر الغالب؛ و)أ(: الضرر املعين
وقال إنه قد يكفي اعتماد أحد املعيـارين     . الذي ال بد منه   

وضح أن املسألة املطروحة يف إطار املعيار األول هي أو. فقط
نه حلق مبـواطن    ما إذا كانت الصفة الغالبة يف الضرر هي أ        

" غري مباشر "الدولة املطالبة، ويف هذه احلالة يكون الضرر        
أمـا يف  . وتنطبق عليه قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية    

حالة معيار الشرط الذي ال بد منه، فمن الضروري إثبات          
ما إذا كانت املطالبة ستقدم لو مل حيدث الضرر الذي حلق           

ظ أن هناك معايري أخرى قـد       والح. مبواطن الدولة املطالبة  
اقُترحت يف املؤلفات اليت تتناول هذه املسألة منها معـايري          

املطالبة، وطبيعة اجلرب املطالب    " طبيعة"الرتاع، و " موضوع"
فعلى سبيل املثال، إذا مل تطالب الدولـة إال بإصـدار           . به

ذا قد يكون داللة علـى أن       هإعالن إقرار باملسؤولية، فإن     
إال أنه يف احلاالت اليت تطالب فيهـا        . شراًالضرر كان مبا  

الدولة بإصدار هذا اإلعالن وكذلك بتعويض عن الـضرر         
الذي أُحلق بالفرد، يكون على احملكمة أن حتدد مـا هـو            

، أشار إىل ضرورة توخي     كوعالوة على ذل  . العامل الغالب 
احلذر إزاء إمكانية أن يكون هدف الدولة املطالبة بإصدار         

ر هو جمرد تفادي قاعدة استنفاد سبل االنتصاف إعالن اإلقرا
وهو يرى أنه ينبغي أخذ العوامل الثالثة اإلضافية يف         . احمللية

يف " العنـصر الغالـب   "االعتبار لدى الفصل فيما إذا كان       
وقـال إن هـذه   . املطالبة هو أهنا مباشرة أو غري مباشـرة      

العوامل ال تقتضي أن ُتذكر بشكل مـستقل يف مـشروع           
إال أهنا تركت بني قوسني معقوفني بغية احلصول على . املادة

  .توجيهات من اللجنة بشأن إدراجها

  ملخص املناقشة  )ب(
 اليت ُيعَتقد ١١بينما أُعرب عن تأييد إلدراج املادة   - ٢٠٢

مارسة السائدة، فقد أشري أيضاً إىل أن هـذه         ملأهنا تعكس ا  
قترحات يف وتشمل بعض امل. املادة تتطلب مزيداً من التفكري

 ١١ معاً وحذف املـادة  ١١ و١٠هذا الصدد دمج املادتني  
  .كلية باعتبار أهنا تتجاوز نطاق احلماية الدبلوماسية

يف " غـري املباشـر   "و" املباشر"ولوحظ أن لفظيت      - ٢٠٣
وأُشري إىل التمييز القائم يف العامل      . مضللتان وصف الضرر 
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 "dommage médiat"الناطق بالفرنـسية بـني تعـبريي    
وضــرر " بالواســطة"ضــرر  ("dommage immédiat"و
الضرر الذي تتكبـده    " املباشر"ويقصد بالضرر   "). مباشر"

أو النائي فهو الذي    " بالواسطة"أما الضرر   . الدولة مباشرة 
  .ل أشخاص مواطنيهاالتتكبده الدولة من خ

وأُعرب عن رأي مفاده أن الصعوبات الرئيسية يف          - ٢٠٤
يف حالة املطالبة   " العنصر الغالب "قييم  هذا احلكم تتعلق بت   

كما أُوضح أنه قد تنشأ حاالت ال ميكن فيهـا          . املختلطة
تطبيق معيار العنصر الغالب ألن الضرر الذي يلحق بالدولة         

كما أُعرب عن   . ق بالفرد حيكون مساوياً للضرر الذي يل    
رأي مفاده أنه ينبغي أال ُينظَر إىل تطبيق املعيارين على أنه           

ق تراكمي وأال ُيطلب تطبيق معيار العنصر الغالب قبل         تطبي
كما أوضح أنه لـئن     . تطبيق معيار الشرط الذي ال بد منه      

تطبيق معيار  ل )١١٤٦(لسيإكان هناك بعض التأييد يف قضية       
 لـك القـضية وكـذلك يف قـضية    تذايت، فقد تـبني يف     

ن من املهم حتديد ما إذا كان هناك من         أ )١١٤٧(إنترهانديل
وهرية نزاع واحد فقط وما إذا كان هذا الرتاع         الناحية اجل 

  .يتعلق بضرر حلق مبواطن

                                                        
  . أعاله٨٥نظر احلاشية ا )١١٤٦(
  . أعاله٦٨٤ احلاشية رنظا )١١٤٧(

وفيما يتعلق مبسألة اللجوء إىل طلب إصدار إعالن          - ٢٠٥
 يفإقرار باملسؤولية، أُشري إىل أن للدولة املـضرورة حقـاً           

طلب وقف انتهاك االتفاق دون أن تكون مضطرة للجـوء          
  .أوالً إىل سبل االنتصاف احمللية

وفيما يتعلق بقائمة العوامل اإلضافية اليت يـتعني          - ٢٠٦
النظر فيها، أُعرب عن رأي مفاده أنه ميكـن حـذفها ألن      
إدراج أمثلة توضيحية يف نص تدويين هـو ممارسـة غـري            

أشري إىل أنه نظراً لكون      وعلى العكس من ذلك،   . راسخة
اجلملة املدرجة بني قوسني معقوفني تعرض معايري ال أمثلة،         

ألن أي قرار بشأن هذه املسألة هو قرار ذايت أساساً،  ونظراً  
  .فمن املفيد إبقاء اجلملة بني قوسني معقوفني

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص)  ج(
مقترحات خمتلفـة   ذكَّر املقرر اخلاص بأنه قد مت تقدمي      -٢٠٧

تتعلق بالصياغة، وأشار إىل بعض املسائل اإلضافية اليت يتعني أن          
 جلنة الصياغة، مبا فيها إمكانية استخدام معيار العنصر         تنظر فيها 

والحظ أن هناك اختالفاً يف الرأي فيمـا يتعلـق          . الغالب فقط 
بالعوامل اإلضافية املدرجة بني قوسني معقوفني، كما أحاط علماً 

". غري املباشر "و" املباشر"باالنتقادات املوجهة إىل عباريت الضرر      
دم هاتني العبارتني يف تقريـره،      وأوضح أنه لئن كان قد استخ     

  .فإهنما مل ُتستخدما يف مشروع املادة ذاته
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  لفصل الثامنا

ألفعال االنفرادية للدولا

   مقدمة- لف أ
 عن ااقترحت اللجنة على اجلمعية العامة، يف تقريره  - ٢٠٨

، ١٩٩٦أعمال دورهتا الثامنة واألربعني املعقودة يف عـام         
ادية للدول بوصـفه موضـوعاً      إدراج قانون األفعال االنفر   

  .)١١٤٨(مناسباً للتدوين والتطوير التدرجيي للقانون الدويل
ودعت اجلمعية العامة اللجنة، ضمن ما دعت إليه          - ٢٠٩

اسة ر، إىل أن تواصل د    ٥١/١٦٠ من القرار    ١٣يف الفقرة   
، وأن تـبني نطـاق      "األعمال االنفرادية للدول  "موضوع  

  .املوضوع ومضمونه
لجنة يف دورهتا التاسـعة واألربعـني،       وأنشأت ال   - ٢١٠

، فريقاً عامالً معنياً هبذا املوضوع قدم ١٩٩٧املعقودة يف عام 
تقريراً إىل اللجنة عن جدوى دراسة هذا املوضوع وإمكان         

موضوع ومضمونه، وقدم خمططاً لإجرائها، والنطاق احملتمل ل
ويف الدورة ذاهتا، نظرت اللجنة . عاماً لدراسة هذا املوضوع

  .)١١٤٩(يف تقرير الفريق العامل وأقرته
وعينت اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني أيـضاً          - ٢١١

 ثيـدينيو مقـرراً خاصـاً       - السيد فيكتور رودريغـيس     
  .)١١٥٠(للموضوع

 ٥٢/١٥٦قرارها    من ٨لفقرة  اأيدت اجلمعية العامة، يف     و  - ٢١٢
، مقـرر اللجنـة     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  
  .وضوع يف جدول أعماهلاإدراَج امل
وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتا اخلمـسني،          - ٢١٣

، التقرير األول للمقرر اخلاص بشأن      ١٩٩٨املعقودة يف عام    
ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة أن تـدعو       . )١١٥١(املوضوع

لفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول إىل االنعقاد        ا
  .من جديد

                                                        
، ٢٠٦، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦ولية  ح )١١٤٨(

  . ، واملرفق الثاين٢٤٨  الفقرة،A/51/10الوثيقة 
  ،)اجلـزء الثـاين   ( اجمللد الثـاين     ،١٩٩٧ولية  ح )١١٤٩(

  .٢١٠- ١٩٦ و١٩٤، الفقرات ١٢٤- ١٢١ص 
، ١٣٤، وص   ٢١٢، الفقـرة    ١٢٦، ص   املرجع نفسه  )١١٥٠(

  .٢٣٤الفقرة 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (اجمللد الثاين   ،  ١٩٩٨ولية  ح )١١٥١(

A/CN.4/486.  

يق العامل تقريراً إىل اللجنة عـن املـسائل         وقدم الفر   -٢١٤
املتعلقة بنطاق املوضوع، والنهج الذي اتبعه، وتعريف األفعـال         

ويف الـدورة ذاهتـا،     . االنفرادية، والعمل املقبل للمقرر اخلاص    
  .)١١٥٢(قرير الفريق العامل وأقرتهتنظرت اللجنة يف 

وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتـا احلاديـة           - ٢١٥
، التقرير الثاين للمقـرر     ١٩٩٩، املعقودة يف عام     واخلمسني

ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة . )١١٥٣(اخلاص بشأن املوضوع
أن تدعو الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول إىل         

  .يدداالنعقاد من ج
وقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة عن املسائل          - ٢١٦

اصر األساسية لتعريف عملي لألفعال  العن)أ(: املتعلقة مبا يلي
االنفرادية كمنطلق إىل مزيد من العمل يف هذا املوضـوع          

 وضع  )ب(وكذلك إىل مجع ممارسات الدول ذات الصلة، و       
أساسـها مجـع     املبادئ التوجيهية العامة اليت ينبغي علـى      

 بيان الوجهة اليت ينبغـي ألعمـال      )ج(ممارسات الدول، و  
وخبصوص البنـد   . ها يف املستقبل  املقرر اخلاص أن تسري في    

 أعاله، وضع الفريق العامل املبادئ التوجيهية الالزمة        )ب(
لقيام األمانة، بالتشاور مع املقرر اخلاص، بوضع اسـتبيان         
وإرساله إىل احلكومات تطلب فيه تزويدها باملواد املتعلقـة         
باملمارسات املتعلقة باألفعال االنفرادية وتستفسر عن هذه       

ت وكذلك عن موقف هذه احلكومات من بعـض         املمارسا
  .جوانب دراسة اللجنة املتعلقة هبذا املوضوع

ونظرت اللجنة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني،           - ٢١٧
خلـاص  ا، يف التقرير الثالث للمقرر      ٢٠٠٠املعقودة يف عام    
 مع نـص الـردود الـواردة مـن          ،)١١٥٤(بشأن املوضوع 

ع الذي عمم يف    على االستبيان املتعلق باملوضو    )١١٥٥(الدول
وقررت اللجنـة يف جلـستها      . ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٣٠

 إحالة مشاريع   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ٢٦٣٣

                                                        
  ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      املرجع نفسه  )١١٥٢(

  .٢٠١- ١٩٢، الفقرات ١٢٠- ١١٨ص 
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٩ولية  ح )١١٥٣(

A/CN.4/500 وAdd.1.  
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )١١٥٤(

A/CN.4/505.  
  .A/CN.4/511لوثيقة ا، املرجع نفسه )١١٥٥(
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 ٥ املنقحة إىل جلنة الصياغة ومشروع املادة        ٤ إىل   ١املواد  
  .إىل الفريق العامل املعين باملوضوع املنقح

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية- اءب

معروضاً على اللجنة يف دورهتا احلالية التقرير       كان    - ٢١٨
  ).A/CN.4/519(الرابع للمقرر اخلاص 

ونظرت اللجنة يف التقرير الرابـع للمقرر اخلاص         - ٢١٩
 ٢٠ املعقــودة يف     ٢٦٩٦ و ٢٦٩٥ و ٢٦٩٣يف جلساهتا   

  .، على التوايل٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ و٢٥و

  عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع - ١
ملقرر اخلاص أن تقريره الرابع تناول مسألتني       ذكر ا   - ٢٢٠

صياغة معايري ميكن على أساسـها الـشروع يف       : أساسيتني
تصنيف األفعال االنفرادية، وتفسري األفعال االنفراديـة يف        

مجيع األفعال االنفرادية، بصرف     سياق القواعد املطبقة على   
  .النظر عن مضموهنا املادي

ن تقريره قد أعد علـى      وأشار املقرر اخلاص إىل أ      - ٢٢١
أساس جمموعة واسعة من الوثائق وتعليقات أعضاء اللجنـة      
واحلكومات، وكذلك السوابق القانونية وبعض ممارسـات       

د عوأكد على أن معظم احلكومات، ب. الدول املشار إليها فيه
فترة أولية من التشكك، أضحت تنظر إىل العمل الذي نفذ          

وفضالً عن ذلـك،    . بشأن املوضوع مبزيد من االستحسان    
أشار إىل أمهية الوصول إىل اتفاقات بشأن اجلزء العام مـن           
املوضوع، ال سيما يف ما يتعلق باهليكل، وأنه ال يبدو مـن            
اجملدي وال من املناسب يف الوقت احلاضر صياغة مـشاريع          

  .مواد خبصوص فئات خاصة من األفعال االنفرادية
 طُلب من اللجنـة     وقال املقرر اخلاص إن توجيهاً قد       -٢٢٢

بشأن القضايا املتعلقة بأسباب بطالن األفعال االنفرادية، وحتديد        
اللحظة اليت تدخل فيها اآلثار القانونية للفعل االنفرادي حيـز          

حظة اليت يكون فيها قابالً     لالوجود، مما يؤدي بدوره إىل حتديد ال      
وأوضح أن من األمهية مبكان التمييـز بـني         . للطعن أو للتنفيذ  

للحظة اليت يدخل فيها الفعل حيز الوجود، وما يترتب عليه من           ا
آثار قانونية مع احتفاظه بطبيعته االنفرادية، واللحظة اليت يتجسد        
فيها الفعل، حبيث يكتسب بعداً ثنائياً دون أن يفقد أبداً طبيعته           

  .االنفرادية البحتة
وفيما يتعلـق مبـسألة الـسكوت إزاء األفعـال            - ٢٢٣

 أشار املقرر اخلاص إىل أن السكوت ال ميكـن          االنفرادية،
  .تعريفه باعتباره فعالً قانونياً باملفهوم الذي تتناوله به اللجنة

وفيما يتعلق باإلعالنات التفسريية، أشار املقرر اخلاص         -٢٢٤
عام، تتصل بنص أسبق، ولكنه ذهب إىل أنـه يف        إىل أهنا، بوجه  

لتزامـات الـواردة يف     احلاالت اليت تتجاوز فيها اإلعالنات اال     
املعاهدة، تصبح اإلعالنات أفعاالً مستقلة ميكن للدولة مبوجبـها         
حتّمل التزامات دولية؛ وبالتايل ميكن إدراج هـذه اإلعالنـات          

  .التفسريية ضمن األفعال االنفرادية اليت تقع يف نطاق املوضوع
وعلى العكس من ذلك، فإن التدابري املضادة، يف رأي           -٢٢٥

اص، ال ميكن النظر فيها داخل نفس السياق ألهنا متثل          املقرر اخل 
رد فعل من جانب الدولة، وبالتايل تفتقر إىل االستقالل الالزم،          

  .وألهنا ال تصاغ خصيصاً بغية إحداث آثار قانونية
اص إىل صعوبة تصنيف األفعـال      وأشار املقرر اخل    - ٢٢٦

 يقع  االنفرادية، إذ ميكن وصف الفعل بطرق خمتلفة وميكن أن        
. يف واحدة أو أكثر من فئات األفعال االنفراديـة التقليديـة          
. واقترح الشروع يف تصنيف يستند إىل معيار اآلثار القانونية        

أفعال تضطلع : وبناء على ذلك، ستكون هناك فئتان رئيسيتان
الدولة مبوجبها بالتزامات، وأفعال تؤكد الدولة مبوجبها على        

ـ   . حق من احلقوق   ى الفئـة األوىل الوعـود      ومن األمثلة عل
والتنازالت بل وحىت االعترافات، بينما تتمثل الفئة الثانية يف         

واقترح أيضاً أن تركز اللجنة اهتمامها علـى        . االحتجاجات
  .األفعال اليت تقع داخل الفئة األوىل اآلنفة الذكر

وفيما يتعلق بتفسري األفعال االنفرادية والقواعـد         - ٢٢٧
ملقرر اخلاص أن قواعد التفسري الواردة      املطبقة عليها، يرى ا   
 ميكن أن متثل مرجعاً صاحلاً يف       ١٩٦٩يف اتفاقية فيينا لعام     

صياغة قواعد لتفسري األفعال االنفرادية، على حنو ما تبني من 
أن قواعد التفـسري    أيضاً  وأكد  . بعض القرارات التحكيمية  

ذا ويف ه . هذه ميكن أن تنطبق على مجيع األفعال االنفرادية       
الصدد، أشار إىل أن تفسري الفعل بنية حسنة وعلـى حنـو            
يتصل بالسياق الذي حدث فيه سيكون بالتأكيـد قـابالً          

ويشمل الـسياق أيـضاً،     . للتطبيق على األفعال االنفرادية   
. ألغراض التفسري، الديباجة اخلاصة بإعالن ما واملرفقـات       
، وتكون املمارسات الالحقة أيضاً، يف رأي املقرر اخلـاص        

  .مهمة يف تفسري األفعال االنفرادية
وعلى العكس من ذلك، يرى أنه ال ميكن اللجوء           - ٢٢٨

إىل موضوع معاهدة ما أو الغرض منـها لتفـسري الفعـل            
االنفرادي؛ واملنطق يف ذلك هو أن األمر يتناول مصطلحات 

ويف . ق على العالقات التعاهدية على وجه التخـصيص       بتط
ل التفسري التكميلية، كالعمـل     رأي املقرر اخلاص أن وسائ    

التحضريي والظروف اليت حدث فيها الفعل االنفرادي، ميكن 
والعمل التحضريي،  . أخذها يف االعتبار لدى تفسري الفعل     

رغم صعوبة احلصول عليه يف حاالت كثرية، قد يكون مفيداً 
مع ذلك كوسيلة تفسري إضافية، كما تفيد السوابق القضائية 

وهناك أيضاً ممارسة متبعة يف احملاكم      . التقريراملشار إليها يف    
الدولية هي اللجوء إىل حبث الظروف لتفسري نية الدولة اليت          

  .تقوم بفعل انفرادي



  قرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسنيت

 

260 

وأخرياً، ذكر املقرر اخلاص أن مشروعي املـادتني          - ٢٢٩
 بشأن قاعدة التفسري العامة ووسائل ،)١١٥٦(اللذين اقترحهما

ام اتفاقييت فيينـا، وإن     التفسري اإلضافية، يستندان إىل أحك    
  .جرى تعديلهما وفقاً خلصوصية الفعل االنفرادي

  ملخص املناقشة  - ٢
أكد بعض األعضاء من جديد على أمهية املوضوع          - ٢٣٠

وأعربوا عن ارتياحهم لإلشارات الـواردة يف التقريـر إىل          
ئ واألحكام القضائية بشأن األفعال االنفراديـة، وإن        داملبا

ري معلومات وقائعية إضافية بشأن احلاالت      ذُكر أيضاً أن توف   
املذكورة سيكون مفيداً للغاية يف حتليل الصالحية القانونية        

  .لألفعال االنفرادية
وذُكر أنه رمبا كان ميكن إيالء مزيد من االهتمام إىل            - ٢٣١

ادية، وإن كان من املعترف به أن ذلك قد رحاالت األفعال االنف
ن احملاكم تلجأ إىل األفعـال      يكون صعباً بعض الشيء حيث إ     

  .االنفرادية عندما ال يتوفر لديها ما ميكنها االعتماد عليه
وكان من رأي بعض األعضاء أن موضوع األفعال          - ٢٣٢

االنفرادية ال يصلح للتدوين، ال سيما على ضوء املصاعب         
ورأوا أن  .  يف تعريف هذه األفعال وتـصنيفها      تاليت صودف 

ما زال يسبب " الفعل"ول ومفهوم التركيز على استقالل الد
بعض الصعوبات؛ ويف هذا الصدد فّضل البعض اسـتخدام         

                                                        
  ):أ(يما يلي نص مشروع املادة ف )١١٥٦(

   قاعدة التفسري العامة-) أ(املادة "
يفسر الفعل االنفرادي بنية حسنة وفقاً للمعـىن          -١"

العادي املعطى للعبارات املستخدمة يف اإلعالن حـسب سـياقها      
  .ويف ضوء نية الدولة اليت يصدر عنها الفعل

عل االنفرادي، يشمل السياق،    فلغرض تفسري ال    -٢"
  .باإلضافة إىل النص، ديباجته ومرفقاته

ـ         -٣" سياق، أي  تؤخذ يف االعتبار، إىل جانـب ال
ممارسة الحقة ُتتّبع يف تنفيذ الفعل وأي قاعدة ذات صلة من قواعد           
القانون الدويل تكون سارية على العالقات القائمة بني الدولـة أو          

  ".ولة أو الدول املوجه هلا هذا الفعلدالدول اليت تقوم بالفعل وال
  ):ب(فيما يلي نص مشروع املادة و

  ضافية وسائل التفسري اإل-) ب(املادة "
ميكن االستعانة بوسائل تفسري إضافية، مبـا يف ذلـك          "

األعمال التحضريية وظروف القيام بالفعل، بغية تأكيـد املعـىن          
 إذا كان التفـسري      أو حتديد هذا املعىن    )أ(الناجم عن تطبيق املادة     

  :)أ(وفق الفقرة 
  يترك املعىن مبهماً أو غامضاً؛ أو  )أ"(
قية أو غري معقولة على يقود إىل نتيجة غري منط  )ب"(
  ".اإلطالق

اليت تقتضي رد فعل ما " مصفوفة من تصرفات الدولة"عبارة 
  .من جانب دولة أخرى

شة قـضايا   قوذُكر أيضاً أن من شأن االستمرار يف منا         -٢٣٣
اهلش نظرية للغاية تتعلق باملوضوع أن يقلل من الوضوح النسيب و    

الذي أمكن التوصل إليه، ويف هذا الصدد قيل إن تناول املوضوع 
  .من الزاوية العملية من شأنه أن يساهم يف حتقيق التقدم

وفيما يتعلق بنطاق املوضوع، ذُكر أنه ما زال ضيقاً          - ٢٣٤
ا يشمل األفعال االنفراديـة غـري       مللغاية وينبغي توسيعه كي   

ب بعض األعضاء عن أملهم وباإلضافة إىل ذلك، أعر. املستقلة
يف أن يتم التوسع يف تناول القضايا املتعلقة مبفهوم اإلغـالق           

ومع . احلكمي، ال سيما صلته بالتنازالت، ومفهوم السكوت      
ذلك، أعرب البعض أيضاً عن تأييدهم لإلبقاء على تعريـف          
أضيق لألفعال االنفرادية يشمل أفعاالً ُتنشئ حقوقاً والتزامات 

  .در القانون الدويلكمصدر من مصا
ولُفت االنتباه إىل أنه يف بعض احلاالت، كحاالت          - ٢٣٥

االحتالل الفعلي، يقتضي األمر سلسلة من األفعال االنفرادية 
إلحداث آثار قانونية، بينما يبدو أن التقرير الرابع يقتـصر          

وشكك البعض يف جـدوى     . عال االنفرادية فعلى آحاد األ  
فسريية والتدابري املضادة يف سياق     اإلشارة إىل اإلعالنات الت   

  .األفعال االنفرادية
وأُعرب عن وجهات نظر خمتلفة فيما يتعلق بتصنيف   - ٢٣٦

ووفقاً ألحـد   . األفعال االنفرادية الذي اقترحه املقرر اخلاص     
ا الفئتني، مثل إعالن    تاآلراء، هناك أفعال ميكن أن تقع يف كل       

زامات فحسب وإمنا   احلياد الذي ال تتحمل الدولة مبوجبه الت      
ومثة رأي آخر   . تعيد أيضاً تأكيد حقوقها، أو إعالن احلرب      

يقول إن الفئة الثانية املقترحة، أي األفعال االنفراديـة الـيت           
تؤكد هبا الدولة حقوقها من جديد، ينبغي توسيعها لتـشمل          

وأعرب آخرون عـن    . األفعال اليت ُتنشئ أو تؤكد احلقوق     
ملقترح، ال سيما فيما يتعلـق      شكوك جدية بشأن التصنيف ا    

بالفئة الثانية، حيث هناك حاجة إىل إلقاء مزيد من الـضوء           
على مفهوم إعادة تأكيد احلقوق؛ مبا يف ذلك ما إذا كانـت            

. هذه الفئة تشمل مثالً إعادة تأكيد احلقوق على األراضـي         
 إىل أن األحكام القضائية ال تعكس فئات األفعال         وأشري أيضاً 
  .ليت من شأهنا أن تظهر يف املذاهب القانونيةاالنفرادية ا

وأشري أيضاً إىل إمكانية صياغة معـايري إضـافية           - ٢٣٧
لتصنيف األفعال االنفرادية، على حنو ما اقترحتـه بعـض          

وقيل إن ذلك ميكن أن يساعد بدوره على وضـع          . الدول
مشاريع املواد على أساس الـسوابق القـضائية         جمموعة من 

لية وممارسات الدول؛ وميكـن للمقـرر       حملكمة العدل الدو  
اخلاص عندئذ أن ينظر يف صياغة مبادئ توجيهية منفـصلة          
  .تبني على أي فئة ميكن أن تطبق أو ال تطبق قاعدة عامة ما
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وأُعرب عن رأي معاكس مفاده أن التـصنيف يف           - ٢٣٨
جداً، بل إنه يسبب إرباكاً ال داعي له؛     اً  حد ذاته ليس مهم   

ظ أن السوابق القضائية بشأن املوضوع      ويف هذا الصدد لوح   
تعلق أمهية أكرب بكثري على حتديد ما إذا كان الفعل ملزمـاً        

  .بطبيعته، ال على حتديد نوع الفعل قيد النظر
واختلفت وجهات النظر بشأن اقتراح املقرر اخلاص   - ٢٣٩

ويفيد . يع مواد لتفسري األفعال االنفراديةراملتعلق بوضع مشا
من السابق ألوانه تناول مسألة التفسري حيث       أحد اآلراء أن    

ميكن تأجيل هذه العملية إىل حني حتضري جمموعة شاملة من          
  .مشاريع املواد

اسـتخدمت  " تفـسري "ولوحظ أيضاً أن كلمـة        - ٢٤٠
هجية نمبعىن م : بطريقتني يف الفصل الثاين من التقرير الرابع      

 مبعناهـا   التحقيق فيما إذا كان الفعل فعالً انفرادياً، وأيضاً       
وأشري أيضاً إىل أن التقرير     . املعتاد ولكن بدرجة ثانوية فقط    

خيلط على ما يبدو بني حتديد املعايري املستخدمة لتقرير ما إذا 
كان الفعل ذا طبيعة انفرادية حقاً مع تفسري الفعل االنفرادي 

  .مبعناه املطلق
يف حني يشاطر بعـُض األعضاء املقرَر اخلاص رأَيه        و  -٢٤١

 ميكـن أن    ١٩٨٦ و ١٩٦٩ن أحكام اتفاقييت فيينـا لعـامي        بأ
تستخدم كأساس لوضع قواعد لتفسري األفعال االنفرادية، يـرى   
آخرون أن هذه األحكام عامة للغاية وال ينبغي أن تستخدم هلذا           

 بالقياس نظراً   تباعهااوأحكام هاتني االتفاقيتني ال ميكن      . الغرض
م هبا األفعال االنفراديـة؛ إذ إن       للطبيعة الفردية نوعاً ما اليت تتس     

العمل التحضريي يف حالة األفعال االنفرادية قد يرجع إىل عقود          
ومن مث، فإن أي اعتمـاد علـى األحكـام          . عديدة من الزمن  

  .املذكورة ينبغي أن يكون حمدوداً جداً
عد التفـسري صـياغة     اوذُكر أنه ميكن من بني قو       - ٢٤٢

ملوضـوعة فيمـا يتعلـق      قاعدة مناظرة للقاعدة األساسية ا    
 من اتفاقية فيينا    ٣١ من املادة    ١باملعاهدات مبوجب الفقرة    

، مبعىن أن الفعل ينبغي أن يفسر بنية حسنة وفقاً ١٩٦٩لعام 
للمعىن العادي للعبارات املستخدمة يف التعبري عن الفعل يف         

  .سياقها ويف ضوء الغرض منه
فـال  وذُكر أنه ال ينبغي، ألغراض التفـسري، إغ         - ٢٤٣

ويف هذا . اإلشارة إىل موضوع الفعل االنفرادي والغرض منه
الصدد لوحظ أن نية الدولة اليت تقوم بفعل انفرادي تكون          

يف حتديد وجود الفعـل     : وثيقة الصلة باملوضوع يف حالتني    
 االنفرادي، وهي مسألة كانت يف صلب قضية التجـارب        

 متّيـز   ويف حتديد كيفية تفسري الفعل، وإن مل     ،)١١٥٧(النووية
  .احملكمة دائماً متييزاً واضحاً بني املسألتني

                                                        
  . أعاله١٩٦نظر احلاشية ا )١١٥٧(

وذُكر أن مشاريع املواد املقترحة حتتـوي بعـض           - ٢٤٤
العناصر املتضاربة من حيث إهنا تضع النية كمعيار رئيسي         
بينما تضع ضمن الوسائل اإلضافية للتفسري الطرق الرئيسية        

دي، أي  ميكن هبا تأكيد النية فيما يتصل بالفعل االنفرا        اليت
وأُعرب . العمل التحضريي والظروف وقت التعبري عن الفعل

عن بعض الشكوك بشأن إعطاء أمهية كبرية للنية يف تفسري          
األفعال االنفرادية، ومن مث أعرب البعض عن تفضيلهم لنهج 
حمكمة العدل الدولية الذي يويل االعتبار الواجب للنية دون         

إذ إن الدول، عدا . لنيةأن يفسر األفعال االنفرادية يف ضوء ا
الدولة الصادر عنها الفعل، من حقها االستناد إىل الفعل يف          
حد ذاته، ال إىل النوايا اليت رمبا تكون ذاتية واليت تكون يف            

ولكن أحد اآلراء يقول إن اإلرادة . حاالت كثرية حمرية متاماً
احلقيقية للدولة الصادر عنها الفعل ينبغي أن متثل العامـل          

م يف تفسري األفعال االنفرادية، نظراً إىل أن حمتويـات          احلاس
الفعل االنفرادي ال تتفق يف حـاالت كـثرية مـع اإلرادة            
احلقيقية للدولة، وألنه صادر حتت ضغط قـوي مـن دول           
أخرى أو من الرأي العام الدويل وألنه ألزم الدولة على حنو           

ام بني فهناك إذاً انفص. يتجاوز ما كانت تعتربه ضرورياً حقاً
اإلرادة احلقيقية واإلرادة املعلنة للدولة، وهو أمر يـستلزم         

  . اعتماد تفسري أضيق للفعل االنفرادي

 بـشأن األفعـال     ١ولوحظ أن مشروع املـادة        - ٢٤٥
االنفرادية ال َيقُصر هذه األفعال على شكلها املكتوب، ومن    

باإلبقاء على التعريف املذكور، تفصيل قواعد  مث يتعني، رهناً
التفسري وفقاً لذلك نظراً إىل أن أحكام اتفاقية فيينا لعـام           

وأشري أيضاً إىل أنه،    .  تقتصر على االتفاقات املدونة    ١٩٦٩
على خالف حالة املعاهدات، ينبغي التأكيد بقدر أكرب على         

  .التفسري الذايت يف حالة األفعال االنفرادية

م رب عن بعض الشكوك فيما يتعلق بتطبيق مفهو       عوأُ  -٢٤٦
وفيما يتعلق بالسياق كوسيلة لتفسري     . التمهيد لألفعال االنفرادية  

الفعل االنفرادي، ذُكر أن هذا املفهوم ينبغي توسيعه يف حالـة           
  .األفعال االنفرادية اليت ُتتخذ فيما يتعلق باملعاهدات

 وارتأى بعض األعـضاء أن العمـل التحـضريي          - ٢٤٧
عترب مقبوالً شريطة كوسيلة تكميلية لتفسري الفعل االنفرادي ي

أن يكون الوصول إليه ممكناً يف حدود املعقول للدولة اليت           
  . حيق هلا أن تعتمد على هذا الفعل

وقُدمت عدة اقتراحات صياغة فيما يتعلق مبشروعي   - ٢٤٨
وأعرب عدد من األعضاء عن تأييـدهم       . املادتني املقترحني 

اً ملشاريع قرر اخلاص بإعداد تقرير يتضمن نصاً موحدلقيام امل
املواد اليت اقترحها حىت اآلن والتنقيحات اليت أدخلت على         
مشروعي املادتني اجلديدين املتعلقني بالتفـسري، آخـذاً يف         

  .ليت مت اإلعراب عنها داخل اللجنةاعتباره اآلراء ا
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  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  - ٣

تلخيص املناقشات أشار املقرر اخلاص      ويف معرض   - ٢٤٩
 أنه بالرغم من أنه ال تزال هناك بعض الشكوك يف سياق إىل

التعقيدات اليت ينطوي عليها تناول املوضوع، فإن معظـم         
األعضاء مقتنعون بأمهية األفعال االنفرادية وبضرورة مواصلة 

  .النظر يف املوضوع
فراديـة،  نوفيما يتعلق مبسألة تصنيف األفعال اال       - ٢٥٠

القتراح املقدم يف تقريره    أعرب املقرر اخلاص عن تفضيله ل     
الرابع، وإن كان ال يستبعد إمكانية القيام يف وقت الحـق           
بدراسة األفعال االنفرادية التقليدية املشار إليهـا يف فقـه          

وقال إن هيكل جمموعة مشاريع املواد ينبغـي أن         . القانون
يستند إىل تصنيف األفعال، وإن معيار اآلثار القانونية يبدو         

هذا ال يعين على أي حال استبعاد حتليل آثار         سليماً؛ ولكن   
  .كل فعل انفرادي

وفيما يتعلق مبسألة ممارسات الدول، رأى أن بعضاً   - ٢٥١
منها ينعكس يف السوابق القضائية، ولكنه أقـر بـضرورة          

ويف هـذا   . احلصول على أدلة إضافية على هذه املمارسات      
 أسئلة   أن الفريق العامل ينظر حالياً يف حتضري       رالصدد، ذك 

تدعو الدول إىل توفري معلومات إضافية عن ممارساهتا فيمـا     
  .يتصل باألفعال االنفرادية

وفيما يتعلق بقواعد تفسري األفعال االنفرادية، أكد         - ٢٥٢
املقرر اخلاص من جديد رأيه بأهنا قابلة للتطبيق على مجيـع           

 ة ومن مث ميكن إدراجها يف اجلزء العاميأنواع األفعال االنفراد
وقال إنه يوافق علـى ضـرورة   . من جمموعة مشاريع املواد 

التفرقة بني اإلرادة املعلنة واإلرادة احلقيقية للدولة، ولكنـه         
أكد على أن األوىل ُتضفي على العالقات القانونية الدولية         

  .قدراً أكرب بكثري من اليقني والضمان
أن العمـل التحـضريي ال يـسهل        بوفيما يتعلق     - ٢٥٣

لوصول إليه للجميع، فيما عدا الدولة الـصادر        بالضرورة ا 
عنها الفعل، األمر الذي يضع الدول األخـرى يف موقـف           
أضعف، اقترح املقرر اخلاص أن ُينظر يف العمل التحضريي         
املذكور كجزء من الظروف ذات الصلة اليت مت يف ظلـها           

  .الفعل االنفرادي

  عاملل االفريق  - ٤
 ،٢٠٠١يوليه / متوز٢٥يف ، املعقودة ٢٦٩٥ اجللسة يف  - ٢٥٤

وعقد الفريق  . أنشأت اللجنة فريقاً عامالً مفتوح العضوية     
العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول، الذي يرأسه املقرر        

أغـسطـس  / آب ١يوليه و / متوز ٢٥اخلاص، جلستني، يف    
 ٢٧٠١وأحاطت اللجنة علمـاً، فـي جلـستها       . ٢٠٠١

التقرير الـشفهي   ، ب ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣املعقودة فـي   
وبناء على توصية الفريق العامـل، . لرئيس الفريـق العامل

طلبت اللجنـة مـن األمانـة أن ُتعّمم على احلكومـات        
استبيانـاً تدعوها فيـه إلـى تقــدمي املزيــد مـن          
املعلومـات عن ممارساهتا فيما يتعلق بـصياغة األفعــال         

   .االنفراديـة وتفسريها
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  لفصل التاسعا

لقرارات واالستنتاجات األخرى للجنةا

   وأساليبوإجراءاهتابرنامج اللجنة   - لف أ
  عملها ووثائقها

 ١٥ املعقـودة يف     ٢٦٧٦قامت اللجنة، يف جلستها       -٢٥٥
  .)١١٥٨(، بتشكيل فريق للتخطيط طوال الدورة٢٠٠١مايو /أيار

وكـان  . وعقد فريق التخطيط ثالث جلـسات       - ٢٥٦
رارات واالستنتاجات األخرى   الق"فرع واو   لمعروضاً عليه ا  

من املوجز املواضيعي للمناقـشات      (A/CN.4/513)" للجنة
اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورهتا         

  .اخلامسة واخلمسني
 ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٥ املعقودة يف    ٢٦٩٥ويف اجللسة     - ٢٥٧

مه فريـق   أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي الذي قدّ      
  .طيطالتخ
ونظر فريق التخطيط يف اقتراح بشأن االنتخابات         - ٢٥٨

ومل يتمكن فريق التخطيط من اختاذ قـرار        . لعضوية اللجنة 
بشأن هذا االقتراح يف الدورة احلالية إذ كان يرى أن هذه           

  .املسألة تستحق مزيداً من البحث املتعمق
قرار   من ٨وبعد أن أحاطت اللجنة علماً بالفقرة         - ٢٥٩

، وحرصاً منـها علـى ُحـسن        ٥٥/١٥٢ العامة   اجلمعية
استخدام الوقت، قررت، بناء على توصـية مـن فريـق           

 األول من اجلزء    األسبوعالتخطيط، أن تويل األولوية أثناء      
األول من دورهتا الرابعة واخلمسني إىل تـسمية املقـررْين          
اخلاصني املعنيني مبوضوعني اثنني من املواضـيع اخلمـسة         

  .)١١٥٩(ج عملها الطويل األجلاملدرجة يف برنام
 ١٣واستجابة لطلب اجلمعية العامة الوارد يف الفقرة           - ٢٦٠

، بذلت اللجنة جهدها لتنفيذ تـدابري       ٥٥/١٥٢من قرارها   
توفريية وذلك بتنظيم برنامج عملها حبيث تـتمكن مـن          

 األول من اجلزء الثاين من دورهتا للفريق        األسبوعختصيص  
ى مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية التعليقات علبالعامل املعين 

وكانت عضوية الفريق العامل الذي يرأسه الـسيد        . الدول

                                                        
 ٥الطالع على تشكيل فريق التخطيط، انظر الفقرة        ل )١١٥٨(

  .أعاله
، ٢٣٩، ص   )اجلزء الثاين ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٠ولية  ح )١١٥٩(

  .٧٢٩ الفقرة ،A/55/10الوثيقة 

 عضواً من أعضاء اللجنة، وقد      ١٢ميليسكانو تقتصر على    
أجرى هذا الفريق استعراضات أولية مفيدة للتعليقات على        

  .موضوع مسؤولية الدول

  بعة واخلمسنياتاريخ ومكان انعقاد الدورة الر  - اء ب

قررت اللجنة عقد دورة مدهتا عـشرة أسـابيع           - ٢٦١
مقسمة إىل جزأين تعقد يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف          

 ٢٢يونيـه ومـن     / حزيـران  ٧أبريل إىل   / نيسان ٢٩من  
  .٢٠٠٢أغسطس / آب١٦يوليه إىل /متوز

   التعاون مع اهليئات األخرى- يم ج

 ٢٠٠١يوليه  /زو مت ٣٠ املعقودة يف    ٢٦٩٨ويف اجللسة     - ٢٦٢
ألقى السيد جيلربت غيوم، رئيس حمكمة العدل الدوليـة،         
كلمةً أمام اللجنة وأحاطها علماً باألنشطة احلديثة العهـد         

وتبع . اليت متارسها احملكمة وبالقضايا املعروضة عليها حالياً      
وترى اللجنة أن من املفيد ومن اجملزي       . ذلك تبادل لآلراء  

  .راء مع احملكمةللغاية مواصلة هذا التبادل املستمر لآل
ومثّل اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية    -٢٦٣

للجنة القانون الدويل السيد خرياردو ترخيوس ساالس الذي حتدث         
، ٢٠٠١مايو  / أيار ٤ املعقودة يف    ٢٦٧٣أمام اللجنة يف جلستها     

  .وقد ُسجلت كلمته يف احملضر املوجز لتلك اجللسة
نة األوروبية للتعاون القانوين واللجنـة      ومثّل اللج   - ٢٦٤

املخصصة للمستشارين القانونيني املعنيني بالقانون الـدويل       
العام التابعة جمللس أوروبا يف الدورة احلالية للجنة القانون         
الدويل، السيد رافائيل بينيتز، الذي حتدث أمام جلنة القانون 

 .٢٠٠١أغسطس  / آب ٢ املعقودة يف    ٢٧٠٠الدويل يف جلستها    
  .وقد ُسجلت كلمته يف احملضر املوجز لتلك اجللسة

 األفريقية -ومثّل املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية   -٢٦٥
يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمني العام لتلك املنظمة، 
السيد وفيق كامل، الذي حتدث أمام جلنة القانون الـدويل يف           

وقـد  . ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٦ املعقودة يف  ٢٦٠٣جلستها  
  .ُسجلت كلمته يف احملضر املوجز لتلك اجللسة

 جرى تبـادل غـري      ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢ويف    - ٢٦٦
رمسي لآلراء بني أعضاء جلنة القانون الدويل وأعضاء الدوائر 
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القانونية للجنة الصليب األمحر الدولية بشأن مواضيع ذات        
  .ئتنييأمهية مشتركة لكل من هاتني اهل

متثيل اللجنة يف الدورة السادسة واخلمسني   - ال د
  للجمعية العامة

قررت اللجنة أن ميثلـها يف الـدورة الـسادسة            - ٢٦٧
  .واخلمسني للجمعية العامة رئيسها السيد بيتر كاباتسي

 ٢٧١٠وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة، يف جلستها          - ٢٦٨
 س، إلـى السيد جيم ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٠املعقودة يف   
املقرر اخلاص املعين مبوضوع مسؤولية الدول، أن كروفورد، 

حيضر الدورة السادسة واخلمسني للجمعية العامة مبوجـب        
 كانون ٤ املؤرخ ٤٤/٣٥ من قرار اجلمعية ٥أحكام الفقرة 

  .١٩٨٩ديسمرب /األول

   احللقة الدراسية للقانون الدويل- اء ه

دت الدورة ق، ُع٥٥/١٥٢عمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٢٦٩
السابعة والثالثون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قـصر         

، أثناء الدورة   ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ٢األمم يف الفترة من     
وهذه احللقة الدراسية موجهة للطالب املتقدمني      . احلالية للجنة 

املتخصصني يف القانون الدويل ولألساتذة اجلامعيني الشباب أو        
يشتغلون مبهنة أكادميية أو دبلوماسية املوظفني احلكوميني الذين 

  .أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلدهم
 مشتركاً من   ٢٤وقد متكن من االشتراك يف الدورة         - ٢٧٠

وشـهد  . )١١٦٠(جنسيات خمتلفة، معظمهم من البلدان النامية     

                                                        
يما يلي قائمة بأمساء األشخاص الذين اشـتركوا يف         ف )١١٦٠(

السيدة مينريفـا   : ني للحلقة الدراسية للقانون الدويل    الدورة السابعة والثالث  
؛ )بلغاريـا (؛ السيدة سيمونا أليكـسوفا      )اجلمهورية الدومينيكية (أكوستا  

السيد ألفارو هنـري المبـوس       ؛)اهلند(السيدة أوما سكار باالسيغاماين     
؛ السيد  )كولومبيا(؛ السيدة ساندرا تشاريس ريبلون      )السلفادور(سولزانو  

؛ الـسيدة تتيانـا فريـدريش       )األرجنتني(س فرنانديز فالوين    جوزيه لوي 
ترينيـداد  (؛ السيدة تريا غرين     )نيوزيلندا(؛ السيدة إالنيا كيدس     )الربازيل(

؛ السيدة كـسياومي غـوو      )تركيا(؛ السيدة إيديل إيسيل غول      )وتوباغو
؛ السيد الوري مالكسو    )الكامريون(؛ السيد غي مارشال هانغي      )الصني(
؛ السيد يوري مارتـشينكو  )بوروندي(؛ السيد زفريين مانرياتانغا   )إستونيا(
فييت (؛ السيد دوك فان هو      )الكونغو(؛ السيد إيفون منغاشانغ     )بيالروس(
؛ )جنوب أفريقيا (؛ السيد فينيو راكاتيه     )نيبال(؛ السيد راجيش بوديال     )نام

حتـاد  اال(؛ السيد إيليا راتشكوف     )مدغشقر(السيدة ماري جيزيل راناميب     
؛ الـسيد باريتـا سـاراغيه       )مـايل (؛ السيد نوهوم سـانغاريه      )الروسي

؛ وقامت جلنة اختيار، برئاسة     )النمسا(؛ السيد ستيفان ويتيش     )إندونيسيا(
األستاذ الفخري يف املعهد اجلامعي للدراسات      (األستاذ جورج أيب صعب     

املشتركون يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة وحضروا        
 هلا خصيصاً يف هذا الصدد، وشاركوا       رى الترتيب جحماضرات  

  .يف أعمال األفرقة العاملة املتعلقة مبواضيع حمددة

وافتتح احللقة الدراسية نائب الرئيس الثاين للجنة،         - ٢٧١
وكان الـسيد أولريـك فـون       . السيد إنريكي كانديويت  

بلومنتال، وهو موظف قانوين أقدم يف مكتب األمم املتحدة         
  .دارة احللقة الدراسية وتنظيمهاؤوالً عن إسيف جنيف، م

الـسيد  : وألقى أعضاء اللجنة احملاضرات التاليـة       - ٢٧٢
؛ "األفعال االنفرادية للـدول   : "فيكتور رودريغيس ثيدينيو  

؛ "أعمال حمكمة العـدل الدوليـة     : "والسيد إيان براونلي  
؛ والسيد  "احملكمة اجلنائية الدولية  : "والسيد غريهارد هافنر  

؛ "ق اإلنسان وجلنة القـانون الـدويل      حقو: "سيما برونو
املسؤولية الدولية عـن    : "والسيد بيماراجو سرينيفاسا راو   

؛ "النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل
  ".مسؤولية الدول: "والسيد جيمس كروفورد

وقام بإلقاء حماضرات أيضاً الـسيد جـورج أيب           - ٢٧٣
يف منظمة التجارة العامليـة     املنازعات   آلية تسوية : "صعب

؛ والسيد آرنولـد برونتـو،      "مقارنة هبيئات قضائية أخرى   
أعمال : "املستشار القانوين املساعد مبكتب الشؤون القانونية

وُخصص يوم لزيارة املركز األورويب     ". جلنة القانون الدويل  
مببادرة من املستشار القانوين يف     ) CERN(للبحوث النووية   

ودار النقاش حـول    . سيد جان ماري دوفور   اهليئة، ال  تلك
وقد متكّن املشاركون   . املسائل القانونية املتصلة بتلك اهليئة    

يف احللقة الدراسية من حضور افتتاح النقاش ذي املستوى         
العايل يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي واالسـتماع إىل        

  .التصريح الذي أدىل به األمني العام لألمم املتحدة

زع املشتركون يف احللقة الدراسية علـى األفرقـة         وُو  -٢٧٤
العاملة الثالثة وفيها متكنوا من دراسة موضوعات حمددة حتـت          

" تقاسم املوارد الطبيعية: "إشراف أعضاء اللجنة على النحو التايل
الـسيد  " (احلماية الدبلوماسـية للـشركات  "؛ و )السيد هافنر (

السيد " ( األعضاء ولية والدول دمسؤولية املنظمات ال  "؛ و )دوغار
وعرض كل فريق من األفرقـة اسـتنتاجاته يف احللقـة           ). غايا

كما انضم املشتركون أيضاً إىل أفرقة عاملة تتمثـل         . الدراسية
مهمتها الرئيسية يف اإلعداد للمناقشات عقب كـل حماضـرة          

ومجعت جمموعة  . وتقدمي تقارير موجزة خطية عن كل حماضرة      
  .ركنيمن التقارير ووزعت على املشت

                                                                                      
ت يف ، ونظـر ٢٠٠١مايو / أيار٩، باالجتماع يف   )الدولية العليا يف جنيف   

  . مرشحا٢٤ً طلبات لالشتراك يف احللقة الدراسية واختارت منهم ١٠٨
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وأتيحت للمشتركني أيضاً الفرصـة السـتخدام         - ٢٧٥
  .تسهيالت مكتبة األمم املتحدة يف قصر األمم

ومشلت مجهورية وكانتون جنيف املشتركني بكرم        - ٢٧٦
ضيافتها التقليدية ونظمت هلم زيارة مـشفوعـة بـدليل         

  .لقاعيت أالباما واجمللس األعلـى، أعقبهـا حفل استقبال

 اللجنة وإىل املشتركني يف ختام احللقة دث أماموحت  - ٢٧٧
الدراسية السيد بيتر كاباتسي، رئيس اللجنـة، والـسيد         
أولديك فون بلومنتال، باسم مكتب األمـم املتحـدة يف          

بالنيابـة عـن    ) نيوزيلندا(جنيف، والسيدة إيلينا غديس     
وتلقى كل من املشتركني شهادة تثبت اشتراكه       . املشتركني

  .الثالثني للحلقة الدراسيةيف الدورة السابعة و

وأشادت اللجنة مع التقدير حبكومات كل مـن          - ٢٧٨
النمسا وهولندا وأملانيا وسويسرا واململكة املتحـدة الـيت         
قدمت تربعات إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للحلقة 

وقد منحت هذا العام زمـاالت      . الدراسية للقانون الدويل  
لستة عشر مرشحاً ) اإلعاشةفر وبدل ستغطي بدل ال(كاملة 

تغطي بدل اإلعاشة أو بدل السفر      (ومنحت زماالت جزئية    
  .لستة من املرشحني) فقط

 جنـسية   ١٥٠ مشاركاً ميثلـون     ٨٣١ومن بني     - ٢٧٩
، وهو تـاريخ   ١٩٦٥اشتركوا يف احللقة الدراسية منذ عام       

  . مشاركاً زماالت من اللجنة٤٨٣إنشائها، تلقى 
 األمهية اليت تعلقها على دورات لجنة علىلتشدد او  - ٢٨٠

احللقة الدراسية اليت متكِّن رجال القانون الشباب، وال سيما 
من البلدان النامية، من االطالع على أعمال اللجنة وعلـى    
أنشطة املنظمات الدولية الكثرية اليت توجـد مقاّرهـا يف          

وتوصي اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدول مرة . جنيف
مي تربعات من أجل ضمان عقد احللقة الدراسية        أخرى تقد 

وينبغـي  .  بأكرب عدد ممكن من املشاركني     ٢٠٠٢يف عام   
التأكيد، بسبب عدد التربعات احملدود على حنو متزايد، على 
أنه قد تعني على منظمي احللقة الدراسية االعتمـاد علـى           

وإذا استمر هذا الوضع، فإنه     . احتياطي الصندوق هذا العام   
من أال تسمح احلالة املالية للصندوق مبنح نفس العدد ُيخشى 

  .من الزماالت الدراسية يف املستقبل
وأحاطت اللجنة علماً مع االرتياح بأنه قد أُتيحـت           -٢٨١

 خدمات ترمجة شفوية شاملة،     ٢٠٠١للحلقة الدراسية يف عام     
وهي تعرب عن أملها يف أن تتاح نفـس اخلـدمات للحلقـة             

  .القادمة، على الرغم من القيود املالية القائمة الدورة الدراسية يف
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ولالطـالع علـى    . ستنسخةم

جدول األعمال كما أقر، انظر     
  .، أعاله١٠الفقرة ، ٢٠ص 

 A/CN.4/512  جدول األعمال املؤقت

 أعدته األمانة العامة، للمناقشة الـيت جـرت يف          واضيعي،مموجز    .ستنسخةم
 اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورهتا اخلامسة واخلمسني

A/CN.4/513 

 ،٢٠٠١وليـة   حستنسخة يف   م
  ).اجلزء األول(اجمللد الثاين 

. لتقرير الثاين عن احلماية الدبلوماسية املقدم من السيد جـون ر          ا
  دوغارد، املقرر اخلاص

A/CN.4/514   
 Corr.1و

   A/CN.4/515  التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات: مسؤولية الدول  .ملرجع نفسها
 Add.1-3و

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا             .ملرجع نفسها
منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة       (القانون الدويل   

  املالحظات الواردة من احلكوماتليقات وعالت): خطرة

A/CN.4/516 

التقرير الرابع عن مسؤولية الدول املقدم مـن الـسيد جـيمس              .املرجع نفسه
  كروفورد، املقرر اخلاص

A/CN.4/517   
 Add.1و

التقرير السادس بشأن التحفظات على املعاهدات املقدم من السيد           .املرجع نفسه
  آالن بيليه، املقرر اخلاص

A/CN.4/518   
 Add.1-3و

لتقرير الرابع عن األفعال االنفرادية للدول املقدم من السيد فيكتور ا  .املرجع نفسه
  رودريغيس ثيدينيو، املقرر اخلاص

A/CN.4/519 

 ،٢٠٠١وليـة   حستنسخة يف   م
اجمللد األول، احملـضر املـوجز      

  ). ٣الفقرة  (٢٦٧٥للجلسة 

ن أفعال ال حيظرهـا     ة النامجة ع  راملسؤولية الدولية عن النتائج الضا    
منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة       (القانون الدويل   

مشروع الديباجة ومشاريع املواد اليت اعتمدهتا جلنـة       ). خطرة
  الصياغة يف القراءة الثانية

A/CN.4/L.601  
 Corr.2و

ولالطـالع علـى    . ستنسخةم
 ٣١ ص   لنص النهائي، انظـر   ا

  .أعـاله

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املـشروعة       اد املتعلقة   وشاريع امل م
عناوين ونصوص مشاريع املواد اليت اعتمـدهتا جلنـة         . دولياً

  الصياغة يف القراءة الثانية

A/CN.4/L.602   
 Rev.1وCorr.1 و

 ،٢٠٠١وليـة   حستنسخة يف   م
اجمللد األول، احملـضر املـوجز      

  ).١الفقرة  (٢٦٩٤للجلسة 

ونصوص مشاريع املبادئ التوجيهية    عناوين  : داتهالتحفظات على املعا  
 ،]٣-٢-٢ [٢-٢-٢،  ١-٢-٢: نـة الـصياغة   جلاليت اعتمدهتا   

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

A/CN.4/L.603  
 Corr.1و

ولالطـالع علـى    . ستنسخةم
ـ  االنص بصيغته    ر ملعتمدة، انظ

لوثائق الرمسية للجمعية العامة،    ا
الدورة السادسة واخلمـسون،    

 (A/56/10).١٠امللحــق رقــم 
ولالطالع على النص النهائي،    

  .أعاله ١٩ ص انظر

شروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمـال دورهتـا الثالثـة            م
  )تنظيم الدورة(الفصل األول : واخلمسني

A/CN.4/L.604 
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  رمز الوثيقة  العنوان  الحظات وإحاالتم
ملخص ألعمال اللجنـة يف دورهتـا       (الفصل الثاين   : لعنوان نفسه ا  .هأعال ٢١ ص ،املرجع نفسه

  )الثالثة واخلمسني
A/CN.4/L.605 

مسائل حمددة ستكون املالحظـات     (الفصل الثالث   : لعنوان نفسه ا  .أعاله ٢٢ص ، املرجع نفسه
  )اليت تبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة

A/CN.4/L.606  
 Add.1و
 Add.2و

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة     (الفصل الرابع   : لعنوان نفسه ا  .أعاله ١٨٦ص ، نفسهاملرجع 
منع الضرر العابر   (النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل        

  )للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

A/CN.4/L.607  
  Corr.1و Add.1و

   A/CN.4/L.608  )سؤولية الدولم(الفصل اخلامس : لعنوان نفسها  .أعاله ٢٤ص ، املرجع نفسه
  Add.1و Corr.1و
  Add.1/Corr.1و

 Add.2-10و
   A/CN.4/L.609  )التحفظات على املعاهدات(الفصل السادس : لعنوان نفسها  .أعاله ٢١٩ص ، املرجع نفسه

 Add.1-5و
 A/CN.4/L.610  )احلماية الدبلوماسية(الفصل السابع : لعنوان نفسها  .أعاله ٢٥٠ص ، املرجع نفسه
 A/CN.4/L.611  )األفعال االنفرادية للدول(الفصل الثامن : لعنوان نفسها  .أعاله ٢٥٨ص ، املرجع نفسه
القرارات واالستنتاجات األخـرى    (الفصل التاسع   : لعنوان نفسه ا  .أعاله ٢٦٣ص ، املرجع نفسه

  )للجنة
A/CN.4/L.612 

 النهائي  صويرد الن . مستنسخة
 . اجمللد األول،٢٠٠١ولية حيف 

  -A/CN.4/SR.2665  ٢٧١٠ إىل ٢٦٦٥حملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات ا
A/CN.4/SR.2710  
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