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  قفة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدول -باء 
 بافيل اتورما  

 مقدمة  
على أن اختيار مواضيع سرنأامج الع أ  الطويأ   1998 القانون الدويل يف عا وافقت ة ة  -1

"ي بغأأي أن ميثأأ  املوضأأوع احتياجأأات الأأدول في أأا يتعلأأق : ااجأأ  ي بغأأي أن يسرتشأأد ساملعأأايري التاليأأة
ستأأأأدوي  القأأأأانون الأأأأدويل وتطأأأأوير  التأأأأدرني؛ وي بغأأأأي أن يكأأأأون املوضأأأأوع قأأأأد وصأأأأ ل علأأأأى صأأأأعيد 

ة مافيأأة مأأ  التقأأد  تتأأيح التأأدوي  والتطأأوير التأأدرني؛ وي بغأأي أن يكأأون املوضأأوع امل ارسأأةل دىل مرحلأأ
 وويبدو أن املوضوع املقرتح يستويف مجيع     املعايريو (1)حمددا  وقاسال  للتدوي  والتطوير التدرني"

دوليأا  واختت ت ة ة القانون الدويل أع اهلا سشفن مسؤولية الدول ع  اافعأال غأري املشأروعة  -2
ارتكأأاب فعأأ  غأأري  سعأأدغأأري أهنأأا مل تت أأاول احلأأاالت الأأيت حتأأدث فيهأأا خالفأأة الأأدول و 2001 يف عأأا 
ويف ملتأأا احلأأالتنيل تثأأري و وميكأأ  أن حتأأدث  أأ   اخلالفأأة مأأ  دولأأة مسأأؤولة أو دولأأة مضأأرورةو مشأأروع

تطأأور نسأأح يف اخلالفأأة عالقأأات قانونيأأة معقأأدة نوعأأا  مأأال وجتأأدر اإلشأأارة يف  أأ ا الصأأدد دىل حأأدوث 
ل متأأأأأأأب املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاصل 1998 ففأأأأأأأي تقريأأأأأأأر عأأأأأأأا و اآلراء يف دطأأأأأأأار اللج أأأأأأأة ويف حمافأأأأأأأ  أخأأأأأأأرى

الدولأأة  فن الدولأأة اةديأأدة ال  لأأ  عامأأة  سأأ رأيأأا  مقبأأوال  علأأى نطأأاق واسأأعمروفأأوردل أن   أأاك  جأأي س
 2001 ل أمأأأا تعليأأأأق اللج أأأأة علأأأى مأأأأواد عأأأأا (2)السأأأاسقة هلأأأأا يف أي مسأأأأؤولية مأأأ  مسأأأأؤوليات الأأأأدول

"يف سأأياق خالفأأة الأأدولل لأأيس واضأأحا  مأأا د ا مانأأت دولأأة ل د  يأأورد مأأا يلأأي:  لأأك فيأأ  ب دىل غأأري
مروفأأورد سجنأأاو جو  ويصأأ  و (3)مسأأؤولية عأأ  الدولأأة السأأل  في أأا  أأص دقلي هأأا" أي جديأأدة تأأرث

 و(4)اة ئي فيهاتطور امل ارسة والسواسق القضائية واآلراء الفقهية م  قاعدة اخلالفة السلبية دىل الطع  
وقأد ت اولأأت ة أأة القأأانون الأدويل  أأ   املشأأكلة يف سأأياق أع اهلأا املتعلقأأة خبالفأأة الأأدول  -3

ل اقأأأرتح الربوفيسأأأور مانفريأأأد المأأأسل رئأأأيس 1963 ففأأأي عأأأا و يف السأأأتي ات مأأأ  القأأأرن املاضأأأي
ددراج اخلالفأأة يف اللج أأة الفرعيأأة املع يأأة خبالفأأة الأأدول واحلكومأأات التاسعأأة للج أأة القأأانون الأأدويلل 

املسأأؤولية عأأ  اافعأأال الضأأارة سأأالغري ساعتبار أأا أحأأد املواضأأيع الأأيت ميكأأ  حبثهأأا يف سأأياق أع أأال 

__________ 

 و 225ة اجمللد الثاينل اة ء الثاينل الصفح ل1998 لالقانون الدويلة ة  حولية (1)
ل 1998متوو/يوليأ   22(ل مقد  م  السأيد جأي س مروفأوردل 5التقرير ااول ع  مسؤولية الدول )اإلضافة رقم  (2)

  و282الفقرة ل A/CN.4/490/Add.5وثيقة اامم املتحدة 
التعليقأأأات الأأأيت اعت أأأدهتا ة أأأة القأأأانون الأأأدويل سشأأأفن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأال غأأأري  (3)

ل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل 2001املشأروعة دوليأأا ل تقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويلل الأأدورة الثالثأأة واخل سأأونل 
   و3ل الفقرة 85الصفحة  ل(A/56/10) ل10امللحق رقم 

(4) J. Crawford, State Responsibility. The General Part (Cambridge: Cambridge University Press, 
2013), pp. 435-455و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/490/Add.5
http://undocs.org/ar/A/56/10
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وسسأأبب تبأأاي  اآلراء سشأأفن ددراجهأأال قأأررت و (5)ة أأة القأأانون الأأدويل سشأأفن مسأأفلة خالفأأة الأأدول
ري أن ممارسأأة الأأدول غأأو (6)اللج أأة أن تسأأتبعد مشأأكلة اافعأأال الضأأارة سأأالغري مأأ  نطأأاق املوضأأوع

 و واآلراء الفقهية قد تطورت م    لك الوقت
ج الطبيعيأأأأة وال اجحأأأأة دىل حأأأأد سعيأأأأد أن تت أأأأاول اللج أأأأةل سعأأأأد دم أأأأال وسأأأأات مأأأأ  الأأأأ هُ  -4

ل مواضأأأيع أخأأأرى  ات صأأألة تأأأدخ  يف نطأأأاق اجملأأأال نفسأأأ  مأأأ   أأأاالت القأأأانون موضأأأوع معأأأنّي 
ع م ها موضوعان يف  ال املسؤولية الدوليأةل د  واتبعت اللج ة   ا ال هج يف عدة مواضيو الدويل

( مث مواد أأأا املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأات 2001أم لأأأت أوال  مواد أأأا املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول )
(ل ويف ثالثة مواضيع يف  أال خالفأة الأدولل د  أم لأت مشأاريع مأواد االتفاقيأة 2011الدولية )

( واتفاقيأة فيي أا 1978خلالفأة الأدول يف املعا أدات )اتفاقيأة فيي أا  دفي ا سعأتشك  اليت أصبحت 
(ل فضأأأأال  عأأأأ  مواد أأأأا املتعلقأأأأة 1983خلالفأأأأة الأأأأدول يف ممتلكأأأأات الدولأأأأة وحمفوظاهتأأأأا وديوهنأأأأا )
ورغأأأأأم أن اتفأأأأأاقييت فيي أأأأأا و (7)(1999ج سأأأأأية ااشأأأأأخاص الطبيعيأأأأأني يف حالأأأأأة خالفأأأأأة الأأأأأدول )

 يفر أن القواعأأأد املدونأأأة فيه أأأا مل تأأأؤثر حتظيأأأا سعأأأدد مبأأأري مأأأ  التصأأأديقاتل فأأأجن  أأأ ا ال يعأأأ مل
ل تلأك الوسأطى س  على العكس م   لكل طبقأت الأدولل وال سأي ا يف أوروسأاو (8)ممارسة الدول

ويف السأأأياق نفسأأأ ل روعيأأأت الوثأأأائق غأأأري املل مأأأةل مثأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة و (9)القواعأأأد علأأأى خالفتهأأأا
 والطبيعيني مراعاة مبرية على صعيد امل ارسة مبسؤولية الدول أو املواد املتعلقة ج سية ااشخاص

 أأأة مأأأ   مسأأأؤولية الدولأأأة أساسأأأا  يف حأأأاالت معيّ يفالفأأأة اخلومأأأ  حيأأأث املبأأأدأل ت شأأأف مسأأأفلة  -5
الدولأأة الأأيت ارتكبأأت فعأأال  غأأري مشأأروع موجأأودةل وال سأأي ا يف حأأاليت  ال تعأأودخالفأأة الأأدولل ع أأدما 
االت أخأرىل املفيأد أيضأا  دجأراء حتليأ  متع أق حلأو ومأع  لأكل قأد يكأون مأ  ا الل الدول وتوحيأد ا

 أال  لأأأ  الدولأأأأةُ  حيأأأث املبأأأدأأوال ل ي بغأأأي مأأأ  و ثأأأالث فرضأأأأياتمثأأأ  االنفصأأأالل لتفميأأأد أو نفأأأي 
املسأأأأت رة الدولأأأأَة السأأأأل  يف االلت امأأأأات ااساسأأأأية  ات الصأأأألة فحسأأأأبل سأأأأ  ي بغأأأأي أن  لفهأأأأا يف 

ا ل ي بغي أن تسأتفيد الدولأة املسأتقلة حأديثا  مأ  مبأدأ الصأفحة ثانيو ية أيضا  و االلت امات )املسؤولية( الثان
و ثالثأأأأا ل يف حالأأأأة علأأأأى أن تُأأأأرتك هلأأأأا حريأأأأة القبأأأأول خبالفأأأأة مسأأأأؤولية الدولأأأأة (لtabula rasa)البيضأأأأاء 

 االنفصال )اخلالفة(ل ميك  أيضا  للدولة أو للدول اخلل  أن تتح   املسؤوليةل يف ظرو  معي ةو
__________ 

(5) Report of the Sub-Committee on Succession of States and Governments, Yearbook…,و260.p,II.Vol,1963 
(6) Yearbook…,و299.p,II.Vol,1963 
   و2000مانون ااول/ديس رب   12املؤرخ  55/153قرار اة عية العامة مرفق اعُت د ال ص يف  (7)
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (8)

Crime of Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro), Preliminary Exceptions. Judgment of 18 

November 2008, ICJ Reports 2008, para.109و 
ع أأد ديأأداع صأأكوك التصأأديق علأأى اتفاقيأأة فيي أأا  ل مأأثال ل دعالنأأا  أصأأدرت اة هوريأأة التشأأيكية واة هوريأأة السأألوفامية (9)

ل تشأريان فيأ  دىل أهن أا سأتطبقان االتفاقيأة علأى خالفته أال و أو 7مأ  املأادة  3و 2ل مبوجب الفقرتني 1978 لعا 
 :Status of Treaties as at:15-04-2014. Chapter XXIIIو انظأر 1978حأدث قبأ  سأدء نفأا  اتفاقيأة عأا   مأا

Law of Treaties (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-

2&chapter= 23&lang=en)و 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&lang=en
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 المااي في القانونوفق   ممارسة الدول تطور  
لأأأيس يف ممارسأأأة الأأأدول وال يف فقأأأ  القأأأانونل عأأأادةل جأأأواب موحأأأد علأأأى السأأأؤال عأأأ   -6

و دمكانية وظرو  اعتبار الدولة اخلل  مسؤولة ع  فع  غري مشروع دوليا  ارتكبت  الدولة السل 
تقسأأيم املسأأؤولية  علأأى يف سعأأض احلأأاالت الأأواردة يف ممارسأأة الأأدول الوقأأو  غأأري أن مأأ  امل كأأ 

 و توويعها سني الدول اخلل  أو
ة يف القأأانون الأأدويل يو  بأأت القأأرارات ااوىل دىل أن الدولأأة اخللأأ  ال تتح أأ  أي مسأأؤول -7

ل (10)سأأراونو روسأأرت د مطالبأأةففأأي و عأأ  اافعأأال الدوليأأة غأأري املشأأروعة الأأيت ارتكبتهأأا الدولأأة السأأل 
عأأ  رفأأض املسأأؤولني احملليأأني يف مجهأأورييت سأأوير دصأأدار تأأراخيص  تعويضأأا   ةاملطالبأأصأأاحب الأأت س 

ورأت  يئأأة التحكأأيم أن سأأراون امتسأأب حأأق امللكيأأة وتضأأرر حبرمانأأ  مأأ  و سأأتغالل مأأ جم   أأبال
وساملثأأ ل يف و مسأأؤولية عأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع ال تقأأع علأأى عأأاتق سريطانيأأاغأأري أن يف  لأأك العدالأأةل 
حكومأأأة ج  أصأأأحاب املطالبأأأة سأأأدون وجأأأ  حأأأق مأأأ  ِقبأأأ  ُسأأأل (11)فريأأأدريك   أأأري ريأأأدوارد مطالبأأأة

ورأت  يئأأة التحكأأيم أن "املسأأؤولية و مجهوريأأة  أأاواي الأأيت ضأأ تها الواليأأات املتحأأدة دليهأأا في أأا سعأأد
 طالبأةومأع  لأكل لأو أن املو القانونية ع  الفعأ  غأري املشأروع قأد سأقطت" ساختفأاء مجهوريأة  أاواي

أصأول  ات لصأاحب املطالبأة يف  م فعأةتُعتأرب َدي أا ل أو يف  اخُت لت يف حكم سدفع أموالل ميكأ  أن
 و(12)والت ا  يقع على عاتق الدولة اخلل  لصاحب املطالبةقي ة ثاستةل لكان   اك حق مكتسب 

ل لأوح  أن " أاتني ريأدواردو سراونومع  لكل في ا يتعلق سالقراري  الصادري  يف قضييت  -8
االسأتع ارية ع أدما مانأت السألطات االسأتع ارية تعأارض أي قاعأدة القضيتني تعودان دىل الفأرتة 

ميكأأ  أن حُتّ لهأأا املسأأؤولية عأأ  أفعأأال غأأري مشأأروعة ارتكبتهأأا دول تعترب أأا تلأأك السأألطات غأأري 
ففأأأي و وسعأأد مأأرور قأأرن مأأ  الأأ م  أضأأحت حجيأأة القضأأيتني املأأ مورتني مثأأرية للشأأكو متحضأأرة

طأر  مضأرور ان الدولأة الأيت  مطالبأةا  رفأض سعض القضايا علأى ااقأ ل سأيكون مأ  اإلجحأ
 و (13)ارتكبت الفع  غري املشروع قد استحو ت عليها دولة أخرى"

( حيأث احتجأت 1831-1829وتش   امل ارسة الساسقة أيضا  ا أالل احتأاد مولومبيأا ) -9
مأا أدى  الواليات املتحدة سعأد  لأك مبسأؤولية الأدول الأثالث اخللأ  )دمأوادور وف أ ويال ومولومبيأا(ل

وسعأد اسأتقالل اهل أد و دىل دسرا  اتفاقات سشفن التعأويض عأ  احليأاوة غأري املشأروعة للسأف  اامريكيأة
السأأاسقة )مبأأا يف  لأك املسأأؤوليات املتعلقأأة سفعأأ   لت امأأاتاحلقأوق واالفأأجن املسأأؤولية عأأ  وسامسأتانل 

ت فيهأأأا ة الأأأيت نشأأأفلدولأأأأنيطأأأت ساغأأأري مشأأأروع موجأأأب إلقامأأأة دعأأأوى( املرتبطأأأة سربيطانيأأأا العظ أأأى 
__________ 

(10) Robert E. Brown Claim (United States v. Great Britain), American & British Claims Arbitration, 

Claim No. 30; 6 UNRIAA (1923), p. 120و 
(11) Frederick Henry Redward Claim (Great Britain v. United States), American & British Claims 

Arbitration, Claim No. 85; 6 UNRIAA (1925), p. 157, 158و 
.D.Pانظأأر  (12) O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, vol. 1, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1967), pp. 482, 485-486و 
(13) RestatementoftheForeignRelationsLawoftheUnitedNote7و(1987)’Reporters;209§,States(Third) 
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ويأأ ص مأأ لك العديأأد مأأ  اتفاقأأات اايلولأأة الأأيت أسرمتهأأا ااقأأاليم املسأأتقلة أسأأباب دقامأأة الأأدعوىو 
وانتقاهلأأا دىل  السأأاسقة التاسعأأة لل  لكأأة املتحأأدة علأأى اسأأت رارية املسأأؤولية عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة

 و(14)الدول اةديدة
دعأأأوى ورغأأأم أن قأأأرارات  يئأأأات التحكأأأيم ليسأأأت موحأأأدةل خلصأأأت  يئأأأة التحكأأأيم يف  -10

دىل أن اليونأأان مسأأؤولةل ساعتبار أأا الدولأأة اخللأأ  ل مرباطوريأأة  (Lighthouses Arbitration) امل أأارات
العث انيةل ع  خرق عقد االمتياو سني تلك اإلمرباطورية وشرمة فرنسأية سعأد احتأاد مريأت واليونأان يف 

تب َّأت السألوك الأيت حملك أة دال أن تسأت تج أن اليونأان ا يسأعووفقا  هل ا القأرارل "ال و (15)1913 عا 
مأأأة سوصأأأفها الدولأأأة غأأأري القأأأانوين الأأأ ي صأأأدر عأأأ  مريأأأت يف املاضأأأي القريأأأب مدولأأأة مسأأأتقلةل مل َ 

غأأأري أن سعأأأض و (16)ستح أأأ  املسأأأؤولية عأأأ  اآلثأأأار املاليأأأة املرتتبأأأة علأأأى خأأأرق عقأأأد االمتيأأأاو" اخللأأأ 
الأأيت ارُتكبأأت قبأأ  الت أأاول عأأ  ااراضأأي  أأي املأأؤلفني يأأرون أن اليونأأان اعتُأأربت مسأأؤولة عأأ  أفعاهلأأا 

أمهيأأة أيضأأا  انأأ  ي طأأوي علأأى نقأأد احللأأول  امل أأاراتويكتسأأي القأأرار املتعلأأق سأأدعوى وسعأأد و  لليونأأان
إلقأرار مببأأدأ انتقأال املسأأؤولية  "وامعارضأة هلأأا:   لخالفأة يف املسأأؤولية أل مؤيأأدةاملطلقأةل سأأواء أمانأت 

و أو سأااحرىل سأ  سااسأاسل سأؤال يأرتب  اةأواب و مقاعدة عامة ل  م  املربرات مث  مأا إلنكأار 
 و(17)علي  سالعديد م  العوام  احملددة"

توحيأأأد  سأأأياقاتأخأأأرى خأأأارج أوروسأأأا تتعلأأأق مبسأأأؤولية الدولأأأة يف حأأأاالت أيضأأأا   توجأأأدو  -11
الأيت أُنشأئت نتيجأة  لوم  اامثلة على  لك اة هوريأة العرسيأة املتحأدة والدول وا الهلا وانفصاهلا

العرسيأأأة  و  أأأاك ثالثأأة أمثلأأأة حت لأأأت فيهأأأا اة هوريأأأةو 1958 للوحأأدة سأأأني مصأأأر وسأأأوريا يف عأأأا 
ل ساعتبار ا الدولة اخلل ل املسؤولية ع  االلت امات ال اشئة عأ  أفعأال غأري مشأروعة دوليأا  املتحدة

ججراءات ا أأ هتا مصأأر ضأأد سأأ القضأأايا يف  أأ ا الصأأددمجيأأع  السأأل و وتتعلأأقارتكبتهأأا الأأدولتان 
أج بيأأةو وتت أأاول وتأأفميم ممتلكأأات  1956 يف سأأياق تأأفميم ق أأاة السأأويس يف عأأا  غرسيأأةممتلكأأات 
ل و أي قضأية ُسأويت ساتفأاق سأني اة هوريأة شأرمة ق أاة السأويس املاليأةااوىل تفميم مصأر  القضية

دفعأت الدولأة اةديأأدة تعويضأات لل سأامهني عأأ   ل د (1958والشأرمة اخلاصأأة )العرسيأة املتحأدة 
العرسيأأأة و أأأة مثأأأال آخأأأر يتعلأأأق ساتفأأأاق سأأأني اة هوريأأأة و (18)الفعأأأ  الأأأ ي ارتكبتأأأ  الدولأأأة السأأأل 

و (1958وفرنسأأا سشأأفن اسأأتئ ا  العالقأأات الثقافيأأة واالقتصأأادية واملاليأأة سأأني الأأدولتني )املتحأأدة 
 واط نياملأ أمأوالل ساعتبار أا الدولأة اخللأ ل العرسيأة املتحأدة ونص االتفاق على أن تعيأد اة هوريأة

د وممتلكأأأات مل تُأأأأرَ  أمأأأوالالأأأيت أخأأأ هتا مصأأأرل وتأأأدفع تعويضأأأات عأأأ  أي  وممتلكأأأاهتم الفرنسأأأيني

__________ 

 وSee Materials on Succession of States, UN Doc. ST/LEG/SER.B/14, 1967انظر  (14)
(15) Lighthouses Arbitration (France v. Greece, 1956), UNRIAA, vol. 12, p. 155. See also ILR, vol. 23, p. 81و 
 و92الصفحة  لنفس  املرجع (16)
 و91 الصفحة لاملرجع نفس  (17)
L. Foscaneanu, L’accordانظأأر  (18) ayant pour objet l’indemnisation de la compagnie de Suez

nationaliséeparوAFDI, 1959, pp. 196,l’Egypte  

http://undocs.org/ST/LEG/SER.B/14
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وامل لكأأأأة املتحأأأأدة اتفاقأأأأا  ممأأأأاثال  أيضأأأأا  يف العرسيأأأأة املتحأأأأدة عأأأأت اة هوريأأأأة ووقّ و (19)أصأأأأحاهبا دىل
 و(20)1959 عا 
فقأ  ع أدما انسأحبت سأوريا مأ   1961 عأا  العرسية املتحدة حىتواست رت اة هورية  -12

الأأأأدولتني اخللأأأأ ل اتفاقأأأأات  دحأأأأدى أأأأاللل أسرمأأأأت مصأأأأرل سوصأأأأفها االوسعأأأأد الدولأأأأة املتحأأأأدةو 
دول أخأأأأرى )مثأأأأ  ديطاليأأأأا والسأأأأويد وامل لكأأأأة املتحأأأأدة والواليأأأأات املتحأأأأدة( سشأأأأفن تعأأأأويض  مأأأأع
ممتلكأأأاهتم خأأأالل العرسيأأأة املتحأأأدة )الدولأأأة السأأأل ( ت اة هوريأأأة ااجانأأأب الأأأ ي  أمّمأأأ واط نياملأأأ

 و(21)1961-1958 الفرتة
فبعد أن انفصلت س  ا ع  مولومبيا يف و االنفصال سياقوت شف حاالت أشد تعقيدا  يف  -13
خأالل  مبواطر الواليات املتحدةل رفضت س  ا حت   املسؤولية ع  الضرر ال ي حلق 1903 عا 

عتأأأا اتفاقيأأأة غأأأري أن الواليأأأات املتحأأأدة وس  أأأا وقّ و 1855 حريأأأق شأأأب يف مدي أأأة مولأأأون يف عأأأا 
التحكأأيم يف املسأأتقب  سشأأفن  املعا أأدة دقامأأة دجأأراءات أأ   وتوخأأت و 1926 املطالبأأات يف عأأا 
"د ا ما تقرر يف التحكيم أن  : يف مولونل مبا يف  لك ت اول املسفلة التالية 1855 آثار حريق عا 

مجهورية س  أا قأد خلفأت مولومبيأا يف  أ    تكونمولومبيا تتح   مسؤولية أصليةل فجىل أي حد 
ورغأأم عأأد  دقامأأة و "1903  ربنأأوف/تشأأري  الثأأاين 3 املسأأؤولية سسأأبب انفصأأاهلا عأأ  مولومبيأأا يف

دجأأأراءات حتكأأأيم يف  أأأ ا الصأأأددل يبأأأني  أأأ ا املثأأأالل ضأأأ  يا  علأأأى ااقأأأ ل أن ملتأأأا الأأأدولتني  أي
 و(22)اعرتفتا سجمكانية اخلالفة يف مسؤولية الدول

فقأأد أصأأأبحت اهل أأأد وسامسأأتان دولتأأأني مسأأأتقلتني و ويتعلأأق مثأأأال آخأأر ساسأأأتقالل اهل أأأد -14
سشأأأأفن اسأأأأتقالل اهل أأأأد )احلقأأأأوق  1947 ويت أأأأاول قأأأأانون عأأأأا و 1947 أغسأأأأطس/آب 15 يف

مأأأ  القأأأانون  10 وتأأأ ص املأأأادةو (23)وامل تلكأأأات واملسأأأؤوليات( املسأأأائ  املتعلقأأأة خبالفأأأة الأأأدولتني
املسؤوليات ع  اافعال غري املشروعة املوجبأة إلقامأة دعأوى في أا عأدا خأرق العقأود" مأ   انتقال"

وقأد فسأرت احملأامم اهل ديأة يف مثأري مأ  و دولة اهل د املستقلة اةديدة اهل د الربيطاين دىل دومي يون

__________ 

(19) Accord général entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la 

République arabe unie, in: RGDIP, 1958, p. 738 et seq.; cf. Ch. Rousseau, Chronique des faits 

internationaux, RGDIP, 1958, p. 681و  
(20) Agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the United 

Arab Republic Concerning Financial and Commercial Relations and British Property in Egypt, 

UNTS, vol. 343, p. 159. Cf. E. Cotran, Some Legal Aspects of the Formation of the United Arab 

Republic and the United Arab States, ICLQ, vol. 8, 1959, p. 366و  
 B.H. Weston, R.B. Lillich, D.J. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sumانظر  (21)

Agreements (Ardsley, N.Y.: Transnational Publ., 1999), pp. 139, 179, 185, 235. Cf. P. Dumberry, 

State Succession to International Responsibility (Leiden: Martinus Nijhoff, 2007), pp. 107-110و  
(22) Claims Convention between the United States and Panama (1926), in: UNRIAA, vol. VI, p. 301. 

Cf. P. Dumberry, op. cit., p. 165و  
(23) In: M.M. Whiteman, Digest of International Law, vol. II, (Washington, 1973), p. 873و  
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دىل أن اهل أأد تظأأ  مسأأؤولة عأأ  اافعأأال فيأأ  خلصأأت  تفسأأريا   (24)مأأ  القأأانون 10احلأأاالت املأأادة 
 و (25)كبت قب  تاريخ اخلالفةغري املشروعة دوليا  اليت ارتُ 

 اث القرن المااييحارث الفقفة في أوروبا الوسطى والشرقية في تسعين  
تتعلق قضايا أحدث عهدا  حباالت خالفة الدول يف ال صأ  الثأاين مأ  القأرن العشأري ل  -15

اخلالفة يف أوروسا الوسطى والشرقية يف  قضاياوتش   سوج  خاص و املسؤولية شكلةأثار سعضها م
السأأأوفيايتل التسأأأعي ات مأأأ  القأأأرن املاضأأأيل مثأأأ  ا أأأالل تشيكوسأأألوفاميا ويوغوسأأأالفيا واالحتأأأاد 

الصادر ع  ة ة سادي رتل مأان  9 وم  اةدير سال مر أن  وفقا  للرأي رقمو فضال  ع  توحيد أملانيا
ة هورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية أن تسوي ع  طريق اتفاقأات مجيأع  اخلل على الدول 

تله ة مأ  اتفأاقييت فيي أا املسائ  املتعلقة خبالفتها وتتوص  دىل نتيجة عادلأة تسأت د دىل مبأادئ مسأ
سعأأض تعلأأق وتو (26)القأأانون الأأدويل العأأريف يفالقواعأأد  ات الصأألة مأأ  و  1983و 1978 لعأأامي

حيث وقعت سضع حاالت اخلالفة خأارج سأياق  لسففريقيايف القلي  ال ادر أيضا  سآسيال و  قضاياال
 ات الصأأألة هبأأأ   وميكأأأ  االطأأأالع علأأأى ال تأأأائج و دهنأأأاء االسأأأتع ار )دريرتيأأأا وج أأأوب السأأأودان(

التطورات يف االجتهادات القضائية حملك ة العدل الدولية واهليئات القضأائية ااخأرى واملعا أدات 
 و وغري ا م  ممارسات الدول

أ أأأم قأأأرار يف  أأأ ا الصأأأدد القأأأرار الأأأ ي ا  تأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية  ولعأأأ  -16
صأحيح أن ا أالل تشيكوسألوفاميا اسأت د دىل و فلوفاميا(/سأ)  غاريا ناغي أاروس - غاستشيكوفو

الربملأأانني الأأوط يني التشأأيكي والسأألوفامي أعل أأا قبأأ   ل دال أنطبقأأا  لدسأأتور احأأىت اتفأأاق وجأأرى 
اسأأتعدادمها لتح أأ  مسأأؤولية احلقأأوق وااللت امأأات ال اشأأئة عأأ  املعا أأدات الدوليأأة الأأيت    أأاللاال

 4/1993 مأأأ  القأأأانون الدسأأأتوري رقأأأم 5 دةسأأأ  دن املأأأاو (27)مانأأأت الدولأأأة السأأأل  طرفأأأا  فيهأأأا
مبوجأب نصت على أن "اة هورية التشيكية تولت املسؤولية ع  احلقوق وااللت امات اليت نشفت 

ل ساسأأأأأتث اء وواهلأأأأأاعلأأأأأى اة هوريأأأأأة االحتاديأأأأأة التشأأأأأيكية والسأأأأألوفامية يف تأأأأأاريخ القأأأأأانون الأأأأأدويل 
ة اة هورية االحتادية التشيكية والسألوفاميةل االلت امات املتعلقة ساإلقليم ال ي مان خاضعا  لسياد
 و(28)ولك   ليس خاضعا  لسيادة اة هورية التشيكية"

__________ 

 و493.p,I.vol,.cit.op,…State Succession,O’Connell.D.Pمقتبس م   (24)
 وP. Dumberry, op. cit., p. 173انظر  (25)
(26) The EC Arbitration Commission for the settlement of disputes, Opinion No. 9, 4 July 1992و 
(؛ 1992مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   3انظأأر دعأأأالن اجمللأأس الأأأوطر للج هوريأأأة السأألوفامية دىل سرملانأأأات وشأأأعوب العأأامل ) (27)

 (و1992مانون ااول/ديس رب   17ودعالن اجمللس الوطر للج هورية التشيكية دىل مجيع سرملانات العامل وأمم  )
 ةويكية والسلوفاميسشفن التداسري املتعلقة س وال اة هورية االحتادية التش 4/1993ون الدستوري رقم القان (28)
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 :سشفن املسؤولية الدولية لسلوفاميا دىل ما يلي و  بت حمك ة العدل الدولية -17
عأ  تصأرفاهتا غأري  التكون ووو سلوفاميا مسؤولة عأ  دفأع تعأويض  أن ميك " 

سأأ  مأأ لك عأأ  تصأأرفات تشيكوسأألوفاميا غأأري املشأأروعةل وحيأأق هلأأا  فحسأأباملشأأروعة 
احلصول على تعويض ع  ااضرار اليت تكبأدهتا تشيكوسألوفاميا وااضأرار الأيت تكبأدهتا 

 و (29) ي نفسها نتيجة لتصر    غاريا غري املشروع"
على الرغم م  االتفاق اخلاص املرب  سني   غاريا وسلوفاميال يبدو أن احملك ة و  
ساخلالفأأة يف االلت امأأات )املسأأؤولية( الثانويأأة واحلقأأوق الثانويأأة ال امجأأة كأأون سأأ لك أقأأرت ت

 ةو ع  اافعال غري املشروع
اهنيأأأأار يوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة أشأأأأد تعقيأأأأدا   سعأأأأداملسأأأأائ  املتعلقأأأأة خبالفأأأأة الأأأأدول  ومانأأأأت -18
وسأأالفيا االحتاديأأة ومأأ  أسأأباب  لأأك أن مجهوريأأة يوغاو حالأأة تشيكوسأألوفامي مانأأت عليأأ  يف اممأأ

ة هوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا  ا  أهنأأأأا تشأأأأك  اسأأأأت رار  1992 )صأأأأرسيا واةبأأأأ  ااسأأأأود( أعل أأأأت يف عأأأأا 
ورفأض و غري أن مجهوريات يوغوسالفيا الساسقة ااخرى مل توافق على  لكو االحتادية االشرتامية

 ل االعأأرتا (30)1992 بت رب/سأ لأس اامأأ  واة عيأة العامأأة أيضأا ل مبوجأأب قأراري  صأأادري  يف أيلول
وا أأ ت ة أأة التحكأأيم و لسأألفها ا  ج هوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة ساعتبار أأا دولأأة تشأأك  اسأأت رار 

ت مجهوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا االحتاديأأأأة موقفهأأأأا يف وأخأأأأريا ل غأأأأريّ و (31)نفسأأأأ  )ة أأأأة سأأأأادي رت( املوقأأأأ 
 و (32)جديدةل ع دما قدمت طلبا  لالنض ا  دىل اامم املتحدة سوصفها دولة 2000 عا 
مبوجأأأب الأأأدول اخللأأأ  ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة أُل مأأأت واسأأأت ادا  دىل توصأأأية ة أأأة سأأأادي رتل  -19

اخلالفأأأة  قضأأأاياوأُسأأأر  االتفأأأاق املتعلأأأق سو مجيأأأع املسأأأائ  املتصأأألة خبالفأأأة الأأأدول اتفأأأاق سأأأفن تسأأأوي
وتأأ ص الديباجأأة علأأى أن االتفأأاق أُسأأر  سعأأد مفاوضأأات "سغيأأة و (33)2001 يونيأأ ن/ح يرا 29 يف

السأاسقة حلقوق مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية في ا سي ها حتديد التوويع العادل تعري  و 
مأأ  املرفأأق واو مأأ  االتفأأاق  2 وال سأأد مأأ  اإلشأأارة دىل أن املأأادةو "وخصأأومهاوالت اماهتأأا وأصأأوهلا 
 ة:اخلالف قة ساافعال غري املشروعة دوليا  املرتكبة ضد دول ثالثة قب  تاريختت اول املسائ  املتعل

مأأ   أأ ا االتفأأأاق يف  4 "ت ظأأر اللج أأة املشأأرتمة الدائ أأة امل شأأفة مبوجأأب املأأادة 
االحتاديأأة االشأأرتامية الأأيت ال يغطيهأأا سشأأك  يوغوسأأالفيا مجهوريأأة ضأأد طالبأأات مجيأأع امل
ضأأأد طالبأأأات امل  أأأ  ج يأأأع سعضأأأها سعضأأأا  لأأأ  بلأأأغ الأأأدول اخلوتُ و  أأأ ا االتفأأأاقآخأأأر 

 و "االحتادية االشرتاميةيوغوسالفيا مجهورية 
__________ 

(29) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports 1997, p. 78 (para. 151)و  
 22(ل 1992)47/1العامأأأأة ؛ وقأأأأرار اة عيأأأأة 1992أيلول/سأأأأبت رب  19(ل 1992)777قأأأأرار  لأأأأس اامأأأأ   (30)

   و1992أيلول/سبت رب 
(31) The EC Arbitration Commission for the settlement of disputes, Opinion No. 10, 4 July 1992و  
   (و2000تشري  الثاين/نوف رب  1) 55/12قرار اة عية العامة  (32)
(33) UNTS, vol. 2262, No. 40296, p. 251و 
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 مبجأردأن الت امأات الدولأة السأل  ال  تفأي  لاست ادا  دىل   ا الأ ص لوميك  أن يُفرتض -20
م  املرفأق  1 وساإلضافة دىل  لكل تشري املادةو (34)ووال مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية

 و(35)م  الدولة السل  دىل الدول اخلل طالبات امل انتقالواو دىل 
وأول قضية "يوغوسالفية" ت اولت فيها حمك ة العدل الدوليأة مسأفلة اخلالفأة يف املسأؤوليةل  -21

صأأأرسيا  )البوسأأأ ة واهلرسأأأك ضأأأد اإلسأأأادة اة اعيأأأةودن مأأأان  لأأأك سطريقأأأة غأأأري مباشأأأرةل  أأأي قضأأأية 
 :ومل يُطلب دىل احملك ة ح  مسفلة اخلالفةل ود ا حتديد الطر  املدعى علي و واةب  ااسود(

"تالحأأأ  احملك أأأة أن الوقأأأائع وااحأأأداث الأأأيت تسأأأت د دليهأأأا املأأأ مرات ال هائيأأأة  
املقدمأأأة مأأأ  البوسأأأ ة واهلرسأأأك وقعأأأت يف فأأأرتة مانأأأت فيهأأأا صأأأرسيا واةبأأأ  ااسأأأود دولأأأة 

هورية صرسيا تظ  طرفا  مدعى علي  يف  أ   وم  مث تشري احملك ة دىل أن مجو ووو واحدة
ومأأع  لأأكل و ووو القضأأيةل سأأ   أأي املأأدعى عليأأ  الوحيأأد يف تأأاريخ صأأدور  أأ ا احلكأأم

حُتأأأدَّد يف  أأأ ا  ي بغأأأي أال يغيأأأب عأأأ  اا  أأأان أن أي مسأأأؤولية عأأأ  ااحأأأداث املاضأأأية
 و (36)"احلكم مرد ا وقت وقوعها دىل دولة صرسيا واةب  ااسود

 اإلسأأادة اة اعيأأةاملواويأأة سشأأفن  امل اوعأأةك أأة العأأدل الدوليأأة احلأأ  نفسأأ  يف واعت أأدت حم -22
غري أن  أ ا لأيس سأوى احلكأم ال هأائي ااخأري يف قضأية و (37)2008 سني مرواتيا وصرسيا يف عا 

 و(38)مرواتيأأا ضأأد صأأرسيا الأأ ي ت أأاول مب يأأد مأأ  التفصأأي  املسأأائ  املتعلقأأة ساخلالفأأة يف مسأأؤولية الدولأأة
احملك ة رفضأت دعأوى مرواتيأا والأدعوى املضأادة الأيت رفعتهأا صأرسيا علأى أسأاس غيأاب ورغم أن 
أأ قأأرار يؤيأأد احلجأأة  أحأأدثل يبأأدو أن احلكأأم  أأو )القصأأد اة أأائي(د اإلسأأادة اة اعيأأة ع صأأر تع ُّ

 و القائلة سجمكانية دقامة مسؤولية الدولة مبوجب اخلالفة
 ل2008 نوف رب/تشأأري  الثأأاين 18 ادر يفرت حمك أأة العأأدل الدوليأأةل يف حك هأأا الصأأو ّمأأ -23

 27 اافعأأال املرتكبأأة اعتبأأارا  مأأ سشأأفن سفهنأأا خلصأأت دىل اختصاصأأها سالبأأت يف دعأأوى مرواتيأأا 
 م فصأأألةدولأأأة  سوصأأأفهامجهوريأأأة يوغوسأأأالفيا االحتاديأأأة  نشأأأفةتأأأاريخ و أأأو ل 1992 أسري ن/نيسأأأا

__________ 

(34) Cf. P. Dumberry, State Succession to International Responsibility, Leiden, Martinus Nijhoff 

(2007), p. 121 و 
االحتاديأة االشأرتامية والأيت ال يغطيهأا سشأك  آخأر يوغوسأالفيا مجهوريأة   صواملصاح اليت مانت مجيع احلقوق " (35)

وحقأأوق التأأفلي   لوالعالمأأات التجاريأأة لسأأراءات االخأأرتاع وتشأأ  ل علأأى سأأبي  الأأ مر ال احلصأأرل أأ ا االتفأأاق )
االحتاديأأأأة يوغوسأأأأالفيا والأأأأديون املسأأأأتحقة ة هوريأأأأة طالبأأأأات املو ل وعوائأأأأد سأأأأراءات االخأأأأرتاع والتأأأأفلي ل وال شأأأأر

املاليأأة ة هوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة  صأأوللقسأأ ة اا سأأبة المأأع مراعأأاة تتقامسهأأا الأأدول اخللأأ ل ( االشأأرتامية
    ا االتفاق"وهليف املرفق جيم االشرتامية املبي ة 

(36) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ Reports 

2007, pp. 75-76 (paras. 74, 77-78)و  
(37) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia and Montenegro), Preliminary Exceptions. Judgment of 18 November 2008, ICJ 

Reports 2008, paras. 23-34و  
(38) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, ICJ Reports 2015و  
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اة اعيأأأةل ولك هأأأا أرجأأأفت قرار أأأا وانضأأأ امهال مبوجأأأب اخلالفأأأةل دىل اتفاقيأأأة م أأأع جرميأأأة اإلسأأأادة 
و سشأأفن اختصاصأأها في أأا يتعلأأق سانتهامأأات االتفاقيأأة الأأيت يأأدعى أهنأأا ارُتكبأأت قبأأ   لأأك التأأاريخ

ل سأأالقول دن مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة 2015 وتبأأدأ احملك أأةل يف حك هأأا الصأأادر يف عأأا 
ل حأىت ساعتبار أا 1992 أسري ن/نيسأا 27 قبأ  اإلسأادة اة اعيأةتك  لُتلَ   ساتفاقية م ع جرميأة  مل

 و دولة يف طور ال شوءل و ي احلجة الرئيسية اليت قدمتها مرواتيا
خأأالل جلسأأة  املأأدعيومأع  لأأكل حتأأي  احملك أة عل أأا  حبجأأة سديلأة اسأأت د دليهأأا الطأر   -24

ل ومفاد أأأأا أن مجهوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا االحتاديأأأأة 2014 ارس/مأأأأاسأأأأت اع شأأأأفوية ُعقأأأأدت يف آ ار
الحقا ( مان ميك  أن  ل  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية يف مسأؤوليتها عأ   صرسياو )

م فصأألني اسأأت دت دليه أأا  عّلتأأنيس افقأأد احتجأأت مرواتيأأو انتهامأأات االتفاقيأأة قبأأ   لأأك التأأاريخ
 لالدعاء أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية قد خلفت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية يف

لقأأأانون لالعامأأأة  القواعأأأدفادعأأأت أوال  أن  أأأ   اخلالفأأأة جأأأاءت نتيجأأأة لتطبيأأأق مبأأأادئ ةو املسأأأؤولي
(ل 1956) قضية امل أاراتواعت دت على قرار  يئة التحكيم يف و (39)الدويل سشفن خالفة الدول

الأأ ي يأأ ص علأأى أن مسأأؤولية دولأأة مأأا ميكأأ  أن ت تقأأ  دىل دولأأة خلأأ  د ا سلغأأت الوقأأائع حأأدا  
ودفعأأت مرواتيأأا ثانيأأا  سأأفن و (40)لدولأأة اخللأأ  مسأأؤولة عأأ  اافعأأال السأأاسقة غأأري املشأأروعةنعأأ  ا

ل 1992 أسري ن/نيسأأأا 27 مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأأة أوضأأحتل مبوجأأب دعأأأالن صأأادر يف
"أهنأأأا ال  لأأأ  مجهوريأأأة يوغوسأأأالفيا االحتاديأأأة االشأأأرتامية يف الت اماهتأأأا التعا ديأأأة فحسأأأبل سأأأ  

 و (41)يف مسؤوليتها ع  انتهامها لتلك االلت امات التعا دية"  لفها أيضا  
وأمأأدت صأأرسيال ساإلضأأافة دىل احلجأأج املتعلقأأة ساالختصأأاص واملقبوليأأة )دعأأوى جديأأدة  -25

رفعتها مرواتيال تشري دىل عد  وجود أي أساس قانوين يف املادة التاسأعة أو ااحكأا  ااخأرى مأ  
تض   أي مبأدأ يتعلأق تلقانون الدويل ال القواعد العامة لية(ل أن اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اع

أن مجيأأأع أيضأأأا  ومأأأ  املثأأأري لال ت أأأا  يف  أأأ ا الصأأأدد أن صأأأرسيا أمأأأدت و ساخلالفأأأة يف املسأأأؤولية
املسأائ  املتصألة خبالفأة مجهوريأة يوغوسأأالفيا االحتاديأة االشأرتامية يف احلقأوق وااللت امأات ي ظ هأأا 

(ل ال ي ي ص على دجراء لل ظر يف الدعاوى املعلقة ضأد 2001ائ  اخلالفة )االتفاق املتعلق مبس
 و (42)مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية

__________ 

 و107ل الفقرة املرجع نفس  (39)
 ل2014آ ار/مأأأارس  21مرواتيأأأا؛ جلسأأأة عل يأأأةل ُعقأأأدت يأأأو  اة عأأأة انظأأأر مرافعأأأات الربوفسأأأور جو مروفأأأوردل حمأأأامي   (40)

 Application of the Convention on theل يف قصر السال ل سرئاسة الأرئيس تومكأال يف قضأية 00/10الساعة 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), CR 2014/21, s. 21, para. 

 ا نقول دن قاعدة اخلالفة ميك  أن ت طبق يف ظرو  معي ة د ا مان هلا ما يربر أاو وال توجأد قاعأدة عامأة : "دن42
   سشفن اخلالفة يف املسؤولية م ا ال توجد قاعدة عامة ضد ا"و

(41) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 107و  
مأأأأ  املرفأأأأق واو مأأأأ  االتفأأأأاقل  2انظأأأأر مرافعأأأأات الربوفسأأأأور أو وميرمأأأأانل حمأأأأامي صأأأأرسيال الأأأأ ي أشأأأأار دىل املأأأأادة  (42)

 آ ار/ 27تأأأ ص علأأأى أن تسأأأوي امل اوعأأأات اللج أأأُة املشأأأرتمة الدائ أأأةو جلسأأأة عل يأأأة ُعقأأأدت يأأأو  اخل أأأيس  الأأأيت
 وCR 2014/22, s. 27, paras. 52-54ل 00/15ل الساعة 2014مارس 
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احلجأأة البديلأأة الأأيت قأأدمتها مرواتيأأا  سأأ  قبلأأتومأأ  اةأأدير سالأأ مر أن احملك أأة مل تأأرفض  -26
  بأأت احملك أأة دىل و و 1992 سري /أنيسأأان 27 سشأأفن اختصاصأأها سأأال ظر يف أفعأأال وقعأأت قبأأ 

 لأن  سغية حتديد ما د ا مانت صرسيا مسؤولة ع  انتهامات االتفاقية
 ي:"فجن على احملك ة أن تقرر ما يل 
اافعأأأال الأأأيت اسأأأت دت دليهأأأا مرواتيأأأا؛ ودن وقعأأأت فهأأأ   وقعأأأت  أأأ   (1) 

 ؛؟مانت خمالفة لالتفاقية
يوغوسأالفيا  د ا مان اامر م لكل  أ  تعأ ى تلأك اافعأال دىل مجهوريأةو  (2) 

 ؛؟قيم م  مث مسؤوليتها ع هااالحتادية االشرتامية يف الوقت ال ي وقعت في  وتُ 
د ا أقي ت املسؤولية على مجهورية يوغوسأالفيا االحتاديأة االشأرتاميةل و  (3) 

 و(43)"؟فه  خلفتها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف تلك املسؤولية
تأأرى أن القواعأأد املتعلقأأة ساخلالفأأة الأأيت قأأد تأأدخ  يف  ومأأ  املهأأم اإلشأأارة دىل أن احملك أأة -27

و (44)نطاق     القضية ت أدرج يف نفأس فئأة القواعأد املتعلقأة ستفسأري املعا أدات ومسأؤولية الأدول
د يف دعأأالن ك أأا يأأرِ و فومأأع  لأأكل مل يتفأأق مأأع رأي ااغلبيأأة مجيأأع قضأأاة حمك أأة العأأدل الدوليأأة

لقأانون الأدويل سشأفن العامأة لقواعأد المأ  مدونأة دة أي قاعأحىت اآلن القاضي شويل "مل تتطرق 
ال ي ال يتعني وضع قواعد ووو و  خالفة الدول يف املسؤولية دىلخالفة املعا دات ومسؤولية الدول 

(45)سشفن مسؤولية الدول يف حال اخلالفة"
. 

التحكأيم سشأفن  Mytilineos Holdings SAجديرة ساال ت ا   ي قضأية أخرى و ة حالة  -28
فقأد الحظأأت  يئأة التحكأأيم يف  أ   القضأأية أن امل اوعأة سأأدأت قبأ  دعأأالن و  أال االسأأتث ار يف

طلأأأب مأأأ  احملك أأأة أن تبأأأت يف املسأأأائ  القانونيأأأة املتعلقأأأة خبالفأأأة ومل يُ و اسأأأتقالل اةبأأأ  ااسأأأود
الوضع القانوين لصرسيا تبوؤ ال جدال يف أن مجهورية صرسيا ستست ر يف الحظت أالدولل ولك ها 

 و (46)ةب  ااسود على الصعيد الدويلوا
فبعأأأد دعأأأادة و و  أأأاك أمثلأأأة عديأأأدة تقأأأد  دلأأأيال  علأأأى خالفأأأة الأأأدول تتعلأأأق ستوحيأأأد أملانيأأأا -29

التوحيدل تولت مجهورية أملانيأا االحتاديأة املسأؤوليات ال اجتأة عأ  اافعأال غأري املشأروعة الأيت ارتكبتهأا 
دحأأدى املسأأائ  املعلقأأة الأأيت مانأأت مطروحأأة وقأأت  وتأأرتب و (47)مجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة السأأاسقة

و التوحيأأأأد سأأأأالتعويض عأأأأ  امل تلكأأأأات الأأأأيت صأأأأودرت يف دقلأأأأيم مجهوريأأأأة أملانيأأأأا الدميقراطيأأأأة السأأأأاسقة
__________ 

(43) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 112 و 
 و115ة الفقر  لاملرجع نفس  (44)
(45) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, Declaration of Judge Xue, para. 23و  
(46) Mytilineos Holdings SA v. 1. The State Union of Serbia  Montenegro, 2. Republic of Serbia, 

Partial Award on Jurisdiction (arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules), Zurich, 8 

September 2006, § 158و 
(47) Art. 24, Treaty on the Establishment of German Unity, 31 August 1990, ILM, vol. 30, p. 463و 



A/71/10 

GE.16-14345 518 

وساسأأتث اء سضأأعة اتفاقأأات سشأأفن املبلأأغ اإلمجأأايلل دأسأأت مجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة علأأى رفأأض دفأأع 
 29شأأفن تسأأوية قضأأايا امللكيأأة دال يف الفأأرتة ااخأأرية قبأأ  التوحيأأد )ومل تعت أأد قانونأأا  سو التعويضأأات

ويف سأأأأأياق  أأأأأ ا التطأأأأأورل اعت أأأأأدت حكومتأأأأأا مجهوريأأأأأة أملانيأأأأأا االحتاديأأأأأة و (1990 يونيأأأأأ ن/ح يرا
 15ومجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة اإلعأأالن املشأأرتك سشأأفن تسأأوية املسأأائ  املعلقأأة مأأ  حقأأوق امللكيأأة )

مأأأ  اإلعأأأالن املشأأأرتكل ي بغأأأي دعأأأادة امل تلكأأأات الأأأيت  3 ووفقأأأا  لل أأأادةو (48)(1990 يونيأأأ ن/ح يرا
ساعتبأار  مسأفلة  غلأبوميكأ  تفسأري  لأك يف ااو دىل أصحاهبا ااصأليني 1949 صودرت سعد عا 

 وتتعلق ساملسؤولية ع  اافعال غري املشروعة )اافعال الضارة سالغري( سدال  م  مسؤولية الدول
شأأارة دىل أن احملك أأة اإلداريأأة االحتاديأأة يف مجهوريأأة أملانيأأا االحتاديأأة ومأأع  لأأكل جتأأدر اإل -30

ورغأأم أن احملك أأة رفضأأت قبأأول مسأأؤولية و ت اولأأت مسأأفلة خالفأأة الأأدول في أأا يتعلأأق سااجانأأب
)املصأادرة( ارتكبتأ  مجهوريأة أملانيأا الدميقراطيأة  مجهورية أملانيا االحتادية ع  فع  غري مشأروع دوليأا  

الت امأأأأات مجهوريأأأأة أملانيأأأأا الدميقراطيأأأأة السأأأأاسقة سأأأأدفع  سأأأأفنول أأأأديل فقأأأأد اعرتفأأأأت ضأأأأد مأأأأواط   
 و(49)دىل الدولة اخلل انتقلت التعويض 

ومأأ  اامثلأأة ااخأأرى علأأى انتقأأال مسأأؤولية الدولأأة السأأل  دىل الدولأأة اخللأأ  االتفأأاق  -31
اامريكيأأأة سشأأأفن تسأأأوية سعأأأض املأأأرب  سأأأني حكومأأأة مجهوريأأأة أملانيأأأا االحتاديأأأة والواليأأأات املتحأأأدة 

الواليأأأأات  مأأأأواطرويشأأأأ    أأأأ ا االتفأأأأاق مطالبأأأأات و (50)(1992املطالبأأأأات املتعلقأأأأة سامللكيأأأأة )
املتحدة ال امجة ع  التفميم واملصادرة والتداسري ااخرى اليت ا  هتا مجهوريأة أملانيأا الدميقراطيأة سأني 

 و 1976و 1949 عامي

 آراء فق  القانون  
دمكانيأأأأة انتقأأأال املسأأأؤولية دىل الدولأأأأة سأأأأاسقا ل يف معظأأأم احلأأأاالتل قأأأانون رفأأأض فقأأأ  ال -32

ل املاضأأية غأري أن اآلراء تطأورت يف وقأأت الحأقل وال سأي ا خأأالل السأ وات العشأري و (51)اخللأ 
__________ 

(48) BGBl. 1990, vol. II, s. 1237و 
(49) Decision of 1.7.1999, BVerwG 7 B 2.99. Cf. P. Dumberry, op. cit., p. 90و 
(50) UNTS, vol. 1911, p. 27و 
 Règlesgénéralesdudroitdela.RCADI, vol. 26, 1929-I, p,“paix“,Cavaglieri.Aانظأر علأى سأبي  املثأال  (51)

374, 378, 416 et seq.; K. Marek, Identity and Continuity of States in Public International Law 

(Geneva: Librairie Droz, 1968), p. 11, 189; P.M. Eisemann, M. Koskenniemi (Dir.), State Succession: 

Codification Tested Against the Facts (The Hague: Academy of International Law, Martinus Nijhoff 

Publ., 2000), p. 193-194;TheProblemofStateSuccessionandtheIdentityofStates“,Craven.C.R

underInternationalProblèmesjuridiques“,Malenovský.J;EJIL, vol. 9, 1998, No. 1, p. 149-150,”Law 

liésàlapartitiondelaAFDI, vol. 39, 1993, p. 334; L. Mälksoo, Illegal Annexation,”Tchécoslovaquie 

and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR (A Study of the 

Tension between Normativity and Power in International Law) (Leiden: Martinus Nijhoff Publ., 2003), 

p.Lasucessiond’Etatsenmatièrederesponsabilité,AFDI, vol. 8,“internationale“,Monnier.J.P;257 

1962, p. 65-90;,State Succession in Municipal law and International Law. Vol. I,O’Connell.D.P 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1967), p. 482و 
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متباي أأة أو نقديأأة سشأأفن أطروحأأة عأأد  اخلالفأأةل سأأ  شأأرعت وجهأأات نظأأر حبيأأث سأأدأت تتضأأ   
ووفقأأا  لأأبعض املأأؤلفنيل ع أأدما تتسأألم الدولأأة اخللأأ  مجيأأع و (52) أأةتقبأأ  ساخلالفأأة يف حأأاالت معيّ 

حقأأوق الدولأأة السأأل  )م أأا  أأو احلأأال ع أأد التوحيأأد(ل ي بغأأي هلأأا أيضأأا  أن تتأأوىل املسأأؤولية عأأ  
ويف  أأأأ   احلأأأأاالتل ي بغأأأأي التعامأأأأ  مأأأأع  .االلت امأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  اافعأأأأال غأأأأري املشأأأأروعة دوليأأأا  

 و (53)املشروعة ساعتبار ا ديونا  تعاقدية االلت امات املتعلقة ساافعال غري
 (54)(2008ومأأأأأ  اةأأأأأدير سالأأأأأ مر أن  أأأأأ   املسأأأأأفلة ت اولتهأأأأأا راسطأأأأأة القأأأأأانون الأأأأأدويل ) -33

فقأأد أنشأأف  أأ ا املعهأأد دحأأدى ةانأأ  املواضأأيعية لبحأأث  أأ   و (2013القأأانون الأأدويل ) ومعهأأد
(ل س أأاء  علأأى تقريأأر املقأأرر اخلأأاص 2015واعت أأد أخأأريا  يف دورتأأ  املعقأأودة يف تأأالني )و (55)املسأأفلة

ل ةمو ني(ل قرار  املتعلق خبالفة الدول يف املسائ  املتصلة مبسأؤولية الدولأو )الربوفسور مارسيلو غ
احلاجأة دىل التأدوي  والتطأوير التأدرني يف  ويؤمد القرار حبأقف و مادة 16ال ي يتفل  م  ديباجة و

(ل اسأت ادا  1 نيل مها استخدا  املصطلحات )املادةويتفل  الفص  ااول م  مادتو (56)  ا اجملال
ل ونطأأأأأاق  أأأأ ا القأأأأأرار 1983و 1978 دىل املصأأأأطلحات املسأأأأأتخدمة يف اتفأأأأاقييت فيي أأأأأا لعأأأأامي

ويتضأأأ   الفصأأأ  الثأأأاين القواعأأأد املشأأأرتمة امل طبقأأأة علأأأى مجيأأأع فئأأأات خالفأأأة الأأأدول و (2 )املأأأادة
وتأأ ظم و الطأأاسع الفرعأأي لل بأأادئ التوجيهيأأةعلأأى  3 فأأفوال ل تشأأدد املأأادةو (10 دىل 3 )املأأواد مأأ 
علأأأى التأأأوايل االحتجأأأاج ساملسأأأؤولية عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع دوليأأأا  ارتكبتأأأ  الدولأأأة  5و 4 املادتأأأان

والقاسأأأم املشأأأرتك سأأأني و السأأأل  أو فعأأأ  غأأأري مشأأأروع ارُتكأأأب ضأأأد ا قبأأأ  تأأأاريخ خالفأأأة الأأأدول
عامأأة تأ ص علأأى عأد  اخلالفأأة  ويعكأأس  لأك قاعأدةو املأادتني  أو اسأأت رار وجأود الدولأأة السأل 

و وتت أأاول املأأادة التاليأأة اتفاقأأات اايلولأأة واافعأأال االنفراديأأةو دامأأت الدولأأة السأأل  موجأأودة مأأا
فئات حمددة م  خالفة الأدولل  تت اول( أحكاما  16 دىل 11 ويتض   الفص  الثالث )املواد م 

__________ 

 StateSuccessionandStateCanadian YBIL 28,”Responsibility“,Czaplinski.Wانظر على سبي  املثال  (52)

(1990), p. 346, 356;,Kaminkga.M.T “StateSuccession inRespect ofHumanRights,”Treaties

EJIL, vol. 7, 1996, No. 4, p. 483; V. Mikulka, “State succession and responsibility”, in: J.

Crawford, A. Pellet, S. Olleson, Law of International Responsibility (Oxford: Oxford University 

Press, 2010), p. 291; P. Dumberry, State Succession to International Responsibility (Leiden: 

MartinusNijhoffRecentProblemsofStateSuccessioninRelation“,O’Connell.D.P;(2007,.Publ

to New States”, RCADI, vol. 130, 1970-II, p. 162; B. Stern, “Responsabilité internationale et 

successionBoissondeChazournes, V. Gowland-Debbas, The International Legal.L:In.”d’Etats 

System in Quest of Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab (The Hague: 

Martinus Nijhoff Publ., 2001), p. 336و  
(53) W.Stateو357.p,.cit.op,”…Succession“,Czaplinski  
  (و2008راسطة القانون الدويل )تقرير مؤمتر  (54)
(55) Institut de Droit International, 14th Commission: State Succession in Matters of State Responsibilityو   
: "واقت اعأأأا  م أأأ  ساحلاجأأأة دىل التأأأدوي  والتطأأأوير 2ل الديباجأأأةل الفقأأأرة 2015معهأأأد القأأأانون الأأأدويلل قأأأرار عأأأا   (56)

للقواعأأد املتعلقأأة خبالفأأة الأأدول يف املسأأائ  املتصأألة مبسأأؤولية الأأدولل ساعتبأأار  لأأك وسأأيلة لضأأ ان م يأأد التأأدرني 
   م  اامان القانوين يف العالقات الدولية"و



A/71/10 

GE.16-14345 520 

لدولل وضم دولة دىل دولة قائ أة و ي نق  ج ء م  اإلقليمل وانفصال أج اء م  دولةل واندماج ا
 و أخرىل وا الل دولةل وظهور دول مستقلة حديثا  

 الحق في التعويض في حالة  قفة الدول  
مأأأأ  ااسأأأأباب الرئيسأأأأية وراء التشأأأأكيك يف أطروحأأأأة عأأأأد  اخلالفأأأأة يف مسأأأأؤولية الأأأأدول  -34

يت حلقأت سأاافرادل سأواء "أنس ة" القانون الدويل اليت ترم  على مجلة أمور تشأ   جأرب ااضأرار الأ
ومأ  مث فأجن احلأق يف اةأرب نياسأة عأ  و ع  طريق احل ايأة الدسلوماسأية أو عأ  طريأق آليأات أخأرى

ي بغأأأي أن  تفأأأي يف حالأأأة االنفصأأأال أو اال أأأالل أو التوحيأأأدل سأأأ  ي بغأأأي أن ي تقأأأ  دىل  أفأأأراد ال
 و الدولة اخلل 

نت ممأأأا  أأأو قأأأائم يف  أأأال انتقأأأال االلت امأأأات ويبأأأدو أن امل ارسأأأة املتبعأأأة يف  أأأ ا اجملأأأال أمأأأ -35
ولأأ لك اسأأتطاعت ة أأة القأأانون الأأدويل أن تعت أأدل و ال اشأأئة عأأ  ارتكأأاب فعأأ  غأأري مشأأروع دوليأأا  

يف  (ل اسأتث اء  مأأ  قاعأدة اسأأت رار اة سأأية2006لأدى تأأدوي  املأواد املتعلقأأة ساحل ايأة الدسلوماسأأية )
و (57)(5 ة سأأية دولأة سأأل  )انظأر مشأأروع املأأادة احلأاالت الأأيت يكأون فيهأأا شأخص طبيعأأي حأامال  

 و (58)قاعدة ُمعدلة سشفن است رار ج سية الشرمة 10 وساملث ل اعُت دت يف مشروع املادة
وتسأأأت د القواعأأأد املدونأأأة يف املأأأواد املتعلقأأأأة ساحل ايأأأة الدسلوماسأأأية دىل تأأأاريخ طويأأأ  مأأأأ   -36

مأأ  فأأرتة مأأا سعأأد احلأأرب العامليأأة انطالقأأا  تل  يئأأات التحكأأيم وغري أأا مأأ  اللجأأان املع يأأة ساملطالبأأا
ويف امل ارسأأأة و (60)  وعأأأة مأأأ  القواعأأأد م هأأأا قواعأأأد معا أأأدة فرسأأأايخاللأأأ  ل فسأأأرت (59)ااوىل

 تطرقأأت دىلاامأأم املتحأأدة للتعويضأأاتل الأأيت  احلديثأأةل اضأأطلعت سأأف م دور يف  أأ ا الصأأدد ة أأةُ 
 10 القضأأأايا املتعلقأأأة سأأأا الل تشيكوسأأألوفاميا ويوغوسأأأالفيا واالحتأأأاد السأأأوفيايت يف مقرر أأأا رقأأأم

 و (61)1992 الصادر يف عا 

__________ 

ل 10ل امللحأق رقأم الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل 2006تقرير ة ة القانون الدويلل الدورة الثام ة واخل سونل  (57)
(A/61/10) ل نأأأوو للدولأأأة أن متأأأارس احل ايأأأة الدسلوماسأأأية 1مأأأع عأأأد  اإلخأأأالل سأأأالفقرة  -2: "30ل الصأأأفحة

يتعلأأأق سشأأأخص يكأأأون مأأأ  رعايا أأأا يف تأأأاريخ تقأأأدمي املطالبأأأة رمسيأأأا  ولك أأأ  مل يكأأأ  مأأأ  رعايا أأأا يف تأأأاريخ  في أأأا
خص مأأأ  رعايأأأا دولأأأة سأأأل  أو يكأأأون قأأأد فقأأأد ج سأأأيت  السأأأاسقة حأأأدوث الضأأأررل شأأأريطة أن يكأأأون  أأأ ا الشأأأ

  وامتسبل لسبب ال يتص  ستقدمي املطالبةل ج سية الدولة ااوىل سطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل"و
نأأوو للدولأأة أن متأأارس احل ايأأة الدسلوماسأأية في أأا يتعلأأق سشأأرمة ]ووو[ حت أأ   -1: "46ل الصأأفحة املرجأأع نفسأأ  (58)

 تلك الدولة أو الدولة السل  هلا ووو"وج سية 
 National Bank of Egypt v. German Government and Bank für Handel undانظأر علأى سأبي  املثأال  (59)

Industrie, UK - Germany M.A.T., 14 December 1923 and 31 May 1924, Recueil des décisions des 

tribunaux arbitraux mixtes, vol. IV, p. 233و 
  )ح( م  معا دة فرسايو297)ه( و297و 296املادتان  (60)
ل أث أأاء الأأدورة السادسأأة املعقأأودة 27مقأأرر صأأادر عأأ   لأأس ددارة ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف اةلسأأة  (61)

   و1992ح يران/يوني   26 يف

http://undocs.org/ar/A/61/10
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وتبأأأأني ممارسأأأأة ة أأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة للتعويضأأأأات سوضأأأأوح أهنأأأأا مل تتبأأأأع قاعأأأأدة اسأأأأت رار  -37
كوسلوفاميا الساسقة وسدال  م   لك مسحتل على سبي  املثالل للدول اليت خلفت تشيو اة سية

 و (62)ستلقي التعويض نياسة ع  رعايا ا اةدد
فعلأأى سأأبي  و حديثأأة جأأدا  سشأأفن خالفأأة الأأدول وتت أأاول حقأأوَق اافأأراد أيضأأا  اتفاقأأات   -38

سأأأائ  سشأأأفن سعأأأض املومجهوريأأأة ج أأأوب السأأأودان  السأأأودان ص االتفأأأاق سأأأني مجهوريأأأة يأأأاملثأأأالل 
علأى أن "يوافأق مأ  طأر  مأ   1-1-5 عليأ ل يف املأادة ص ي( يف مجلة ما 2012قتصادية )الا

الطأأرفني سأأدون شأأروط وسصأأفة هنائيأأة علأأى أن يلغأأي ويت أأاول عأأ  أي مطالبأأات مببأأالغ متأأفخرة غأأري 
و "ووو للطأر  اآلخأرغري املسأددة سال ف   غري املتصلةالية املطالبات غري ا م  املمتصلة سال ف  و 

مت أع قيأا  ال  1-1-5 طرفان على أن أحكا  املادةت ص على أن "يتفق ال 3-1-5 ولك  املادة
 ل "يتفأق4-1-5 وساإلضأافة دىل  لأكل فب وجأب املأادةو "أي مطالبني م  القطاع اخلاص ساملطالبأة

الطرفأأان علأأى ا أأا  مأأا يلأأ   مأأ  دجأأراءاتل مبأأا يف  لأأك دنشأأاء ةأأان مشأأرتمة أو أي آليأأات ع ليأأة 
تقد  هبأا املواط أون أو ااشأخاص االعتبأاريون اآلخأرون أخرىل لل ساعدة يف متاسعة املطالبات اليت ي

 و  الدولتني" م  أي م  الدولتني وتيسري ال ر  ا  سفحكا  القوانني الواجبة التطبيق يف م  دولة م 

 لجنة القانون الدوليمنوطة بمهمة تدوين   
و أ ا و ة أة القأانون الأدويلأن تدرسأها تستحق مسفلة خالفة الدول يف مسؤولية الدولأة  -39

القأأانون الأأدويل قأأد اسأأتقر متامأأا  يف لقأأانون الأأدويل مل يكأأ  القواعأأد العامأأة لموضأأوع مأأ  مواضأأيع 
وقأد حأان الوقأت اآلن و العريف يف املاضيل ومأ  مث مل تدرجأ  اللج أة يف سرنا هأا يف مرحلأة مبكأرة
سأأأأد  أأأأ ا وميكأأأأ  أن يو لتقيأأأأيم التطأأأأورات اةديأأأأدة يف ممارسأأأأات الأأأأدول واالجتهأأأأادات القضأأأأائية

( 1978 املوضوع الثغرات املتبقية سعد دم أال تأدوي  خالفأة الأدول يف املعا أدات )اتفاقيأة فيي أال
( ومأأأ لك في أأأا يتعلأأأق ساة سأأأية 1983 ويف ممتلكأأأات الدولأأأة وحمفوظاهتأأأا وديوهنأأأا )اتفاقيأأأة فيي أأأال

جهأأأأةل (ل مأأأأ  1999 )املأأأأواد املتعلقأأأأة ج سأأأأية ااشأأأأخاص الطبيعيأأأأني يف حالأأأأة خالفأأأأة الأأأأدولل
 وتدوي  مسؤولية الدولل م  جهة أخرىدم ال و 

وي بغأأأأي أن تتبأأأأع ااع أأأأال املتعلقأأأأة هبأأأأ ا املوضأأأأوع املبأأأأادئ الرئيسأأأأية خلالفأأأأة الأأأأدول يف  -40
ودقامأأة  االنفصأأال واال أالل والتوحيأأدنقأ  جأأ ء مأ  اإلقلأأيم و الت ييأأ  سأأني   أأا  أصاملعا أداتل في

دراسأأة السأأواسق القضأأائية وغري أأا مأأ  ممارسأأات  تدع أأ ويأأربر هنأأج واقعأأيل دولأأة مسأأتقلة جديأأدةو 
الت ييأأأأ  سأأأأني حأأأأاالت اال أأأأالل والتوحيأأأأدل حيأأأأث  تفأأأأي الدولأأأأة ااصأأأأليةل احلاجأأأأة دىل الأأأأدولل 

وعأادة مأا تطأرح حالأة االنفصأال مشأام  و وحاالت االنفصأال حيأث تظأ  الدولأة السأل  قائ أة
__________ 

سة اةسأأأأأدية اخلطأأأأأرية أو الوفأأأأأاة مقأأأأأرر يتعلأأأأأق سالقسأأأأأ  ااول مأأأأأ  مأأأأأدفوعات املطالبأأأأأات املقدمأأأأأة سشأأأأأفن اإلصأأأأأا (62)
 26املعقأأودة يف  43)املطالبأات مأأ  الفئأأة "سأأاء"( ا أأ    لأأس ددارة ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف جلسأأت  

؛ ومقأأأرر سشأأأفن S/AC.26/Dec.20 (1994) ل  لأأأس ددارة ة أأأة التعويضأأأاتل20ل املقأأأرر رقأأأم 1994أيار/مأأأايو 
الدفعأة ااوىل مأ  املطالبأات املتعلقأة مبغأادرة العأراق أو الكويأأت )املطالبأات مأ  الفئأة "ألأ "( ا أ    لأأس ددارة 

ل 1994تشأأري  ااول/أمتأأوسر  20ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف جلسأأت  السادسأأة واارسعأأني املعقأأودة يف 
  وS/AC.26/Dec.22 (1994)  ة التعويضاتلل  لس ددارة ة22املقرر رقم 

http://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.20
http://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.22
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مأأأ  املهأأأم و ولكأأأ  (63)يقأأأ  مثأأأريا   دليهأأأاأمثأأأر ان احت أأأال قبأأأول الأأأدول سانتقأأأال مسأأأؤولية الدولأأأة 
ويتأأأأيح االنفصأأأأال و عليأأأأ  )الثأأأأوري(الت ييأأأأ  سأأأأني االنفصأأأأال املتفأأأأاوض عليأأأأ  واالنفصأأأأال املعأأأأرتض 
 ول مبا يف  لك اخلالفة يف املسؤوليةاملتفاوض علي  ظروفا  أفض  لالتفاق على مجيع جوانب اخلالفة

ومأ  و الثانويأة سشأفن مسأؤولية الأدولومع  لأكل ي بغأي أن ترمأ  ااع أال أمثأر علأى القواعأد  -41
املهأأأم اإلشأأأارة دىل أن املشأأأروع يسأأأتهد  اةوانأأأب اإلناسيأأأة والسأأألبية مأأأ  املسأأأؤوليةل أي انتقأأأال )أو 
أيلولأأة( الت امأأات الدولأأة املسأأؤولة عأأ  الفعأأ  )املرتكبأأة للفعأأ  غأأري املشأأروع( وحقأأوق )مطالبأأات( الدولأأة 

)أ( أحكأأا  عامأأة سشأأفن خالفأأة الأأدولل تؤمأأد : ال حأأو التأأايلوميكأأ  أن يكأأون اهليكأأ  علأأى و املضأأرورة
سوجأأ  خأأاص أولويأأة االتفاقأأات؛ )ب( مبأأادئ تك يليأأة )فرعيأأة( سشأأفن انتقأأال االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  

 و  أحكا  مت وعة وأحكا  دجرائية مسؤولية الدولة؛ )ج( مبادئ سشفن انتقال احلقوق يف التعويض؛ )د(
م يأأدا  مأأ  ال قأأاش والبحأأث معرفأأة مأأا د ا مأأان ي بغأأي ددراج  ومأأ  ااسأأئلة الأأيت تسأأتحق -42

مسأأأأفلة انتقأأأأال االلت امأأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  مسأأأأؤولية الأأأأدول دىل امل ظ أأأأات الدوليأأأأةل مبأأأأا يف  لأأأأك 
و ويتعلأأق سأأؤال آخأأر سانتقأأال املسأأؤولية عأأ  االلت امأأات مأأ  الأأدول دىل اافأأرادو املؤسسأأات املاليأأة

سلوماسية )مثأ  االسأتث اءات مأ  قواعأد اسأت رار اة سأية(ل وسصر  ال ظر ع  مسائ  احل اية الد
الأأيت تبقأأى مأأع  لأأك يف دطأأار العالقأأات سأأني الأأدولل يبأأدو أن  أأ   املسأأفلة قأأد تكأأون  ات صأألة 

و أأ    أأي حالأأة سعأأض نظأأم و حيث أأا تكأأون وسقأأدر مأأا تكأأون ل فأأراد حقأأوق مباشأأرة علأأى الدولأأة
 و(64)نساناملعا داتل مث  االتفاقية ااوروسية حلقوق اإل

ودون املسأأاس سأأفي قأأرار و ميفيأأة وتوقيأأت معاةأأة  أأ   املسأأفلةأمأأر حتديأأد   رتك للج أأةيُأأو  -43
مشأأأاريع أو يُتخأأأ  يف املسأأأتقب ل ميكأأأ  أن يكأأأون الشأأأك  امل اسأأأب هلأأأ ا املوضأأأوع مشأأأاريع مأأأواد 

د مبأأادئ مشأأفوعة ستعليقأأات )سأأريا  سوجأأ  خأأاص علأأى سأأاسقة املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول واملأأوا
 و(1983و 1978 اليت أصبحت في ا سعُد تشك  اتفاقييت فيي ا لعامي

__________ 

 وJ. Crawford, State Responsibility. The General Part, (Cambridge: CUP, 2013), p. 455انظر  (63)
 AlišićandOthersBosniaandCroatia, Serbia, Slovenia and the,Herzegovina.vانظر يف   ا السياق  (64)

Former Yugoslav Republic of Macedonia, [GC], No. 60642/08, judgment, 16 July 2014و 
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