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    التاسعالفصل     
  الدولة مسؤولية سياقالدول يف  خالفة

  مقدمة  -ألف  
ا التاســــعة  قررت  -٢١١ )، إدراج موضــــوع "خالفة الدول يف ٢٠١٧والســــتني (اللجنة، يف دور
ف سياق مج عملها وعينت السيد     .)٨١٦(خاصاً  ل شتورما مقرراً يمسؤولية الدولة" يف بر

  احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر  -ء  
ــا يف اللجنــة على معروضــــــــــــــــاً  كــان  -٢١٢  اخلــاص املقرر نم املقــدَّم األول التقرير احلــاليــة دور

)4/708A/CN. (نتيجتهو  املوضــــــــــوع نطاق بشــــــــــأن اخلاص املقرر ْج عرض إىل فيه ســــــــــعى الذي 
  .ملوضوع املتعلقة العامة لألحكام عام عرض تقدمي وإىل ،النهائية
ا من  األولونظرت اللجنة يف التقرير   -٢١٣ دة يف الفرتة املعقو  ٣٣٨١إىل  ٣٣٧٤يف جلســــــــا
  .التوايل على ،٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٥إىل  ١٣من 
الة مشـــاريع ، إح٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٥املعقودة يف  ،٣٣٨١ جلســـتها يفقررت اللجنة و   -٢١٤

 أن علىىل جلنة الصـــياغة، الواردة يف التقرير األول للمقرر اخلاص، إ ا، بصـــيغته٤إىل  ١املواد من 
 مشــــــــروعيأن  فهوماً م وناملعرب عنها يف املناقشــــــــة العامة وعلى أن يكاآلراء  احلســــــــبان يف تُؤخذ
  .يف جلنة الصياغة معلقني سُيرتكان ٤و ٣ املادتني
، عرض رئيس جلنة الصــــــــــــياغة ٢٠١٧يوليه /متوز ٣١املعقودة يف  ٣٣٨٣ويف اجللســــــــــــة   -٢١٥
ما اللذين ٢و ١ املادتني مشروعي عن مؤقتاً  شفوً  تقريراً   ُعرضوقد  .جلنة الصياغة مؤقتاً  اعتمد

  . )٨١٧(وقع الشبكي للجنةاملالتقرير للعلم فقط، وهو متاح يف 

  األول للتقرير اخلاص املقرر عرض  -١  
 حبثوم عليها قيأوضـــــــــــــــح املقرر اخلاص أن تقريره األول يركز على األحكام العامة اليت   -٢١٦

اللجنة  اتلوفود أثناء مناقشــاآلراء الواردة من ل عاماً  عرضــاً  ويقدم التقرير أوالً  .املوضــوع مســتقبالً 
عدة  فيهاأعربت  اليت، و ٢٠١٦ عامالســــــــادســــــــة يف الدورة احلادية والســــــــبعني للجمعية العامة يف 

مج عملها الطويل األجل، مع الرت  ييدها إلدراج املوضوع يف بر كيز بصفة خاصة على وفود عن 
عاصــــرة للموضــــوع، مهية املاأل يف وفود بضــــعةكت إمكانية ســــد الثغرات يف القانون الدويل. وشــــك

بشأن هذا املوضوع  توافق يف اآلراء إىلتتوّصل الدول  أنيف إمكانية  شكوكهاعن بعض  توأعرب
  املثري للجدل.

 ينفصـــــــــــــم ال ، وهي مســـــــــــــألة ترتبط ارتباطاً النهائية ونتيجتهوفيما يتعلق بنطاق املوضـــــــــــــوع   -٢١٧
من جماالت  اثننيإىل أن املوضوع يتناول جمالني  اإلشارةرر اخلاص ألعمال السابقة للجنة، كرر املق

__________ 

ر/مايو  ٩للجنة، املعقودة يف  ٣٣٥٤يف اجللسة   )٨١٦( عمل الطويل األجل المج املوضوع يف بر. وقد أُدرج ٢٠١٧أ
ا الثامنة للجنة  ئق ال( تقرير اللجنةل ءملرفق ا) اســــــــــــتناداً إىل املقرتح الوارد يف ٢٠١٦( والســــــــــــتنييف أثناء دور و

  ). A/71/10(١٠، امللحق رقم والسبعونالرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية 
  .http://legal.un.org/ilcالرابط:   )٨١٧(
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ومها: خالفة  ،للتدوين والتطوير التدرجيي من جانب اللجنة هدفاً  لفعل شــــــــــــــكَّالالقانون الدويل 
 بت دوناملقرر اخلاص االنتباه إىل األعمال السابقة للجنة اليت تركت  ووّجه .ومسؤولية الدولة الدول

انتهى منــه  الذيعن العمـل  فضــــــــــــــالً  ،)٨١٨(يف مرحلـة الحقـة امن أجل النظر فيهـ القـائمـةالثغرات 
 حبثاملقرر اخلاص على أن اهلدف من  أّكدبشــــــــــــــأن هذا املوضــــــــــــــوع. و  )٨١٩(معهد القانون الدويل

يف القانون الدويل قواعد تنظم  توجداملوضـــــوع هو إلقاء مزيد من الضـــــوء على مســـــألة ما إذا كانت 
غري املشــــــروعة  األفعالعن املســــــؤولية الدولية للدول عن  الناشــــــئةاحلقوق  انتقالمات و انتقال االلتزا

نطاق  فإنالرتكيز على القواعد الثانوية للمســــــــــــــؤولية الدولية،  ومعدولياً يف حاالت خالفة الدول. 
ملســؤولية الدولية ( لناملوضــوع  تائج ) عن النinternational liabilityميتد ليشــمل أي مســائل تتعلق 

ذا  أوضــــــــــحو  .الضــــــــــارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل املقرر اخلاص أن العمل املتعلق 
املبادئ الرئيســــــية خلالفة الدول، فيما خيص التمييز بني حاالت نقل  يتّبع أناملوضــــــوع ينبغي أيضــــــاً 

   .دولة مستقلة جديدة وإنشاءوالتوحيد  الدولة وحلّ جزء من اإلقليم واالنفصال 
تعلقة مبســـــــؤولية املواد امل على املنصـــــــبة ،اخلاص الســـــــوابق ذات الصـــــــلة املقررالحظ يوإذ   -٢١٨

قية فيينا خلالفة الدول املواد اليت أصــــــبحت هي اتفا علىو  الدول عن األفعال غري املشــــــروعة دولياً 
 الدول خلالفة فيينا تفاقيةوا") ١٩٧٨ لعام فيينا"اتفاقية  ســـــم يلي فيما إليها(يُشـــــار  املعاهدات يف
ا الدولة ممتلكات يف ا وحمفوظا  ")،١٩٨٣ لعام فييناقية "اتفا ســـــــــم يلي فيما إليها(ُيشـــــــــار  وديو

ول، أشــار املقرر اخلاص عن املواد املتعلقة جبنســية األشــخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الد فضــالً 
   .ت عليهامشاريع مواد مع تعليقا يكون يبدو، فيما ،إىل أن الشكل املالئم للموضوع

ألحكام العامة اليت ستشكل األساس ملواصلة   -٢١٩ املقرر  أشارع، املوضو  حبثوفيما يتعلق 
إمكانية نقل  امةع بصـــــــــــــــورة أنكر قد التارخيية، الناحية من ،مبدأ خالفة الدول أن إىلاخلاص 

   .فةاخلال عدمما يشكل نظرية  وهو -املسؤولية إىل دولة خلف 
ن  تســـــــــــــــليمومع   -٢٢٠ هذا  تواملؤلفات النظرية يف جمموعها قد أيد البحوثاملقرر اخلاص 

يف وجود قاعدة عامة بشــأن خالفة الدول  شــّككوا قد الباحثني بعضأن  على أّكد فإنهاملوقف، 
__________ 

ملســـؤولية الدولية،   )٨١٨( الدول عن األفعال غري  ســـؤوليةمب املتعلق ٢٠٠١عام مشـــروع مواد يشـــمل ذلك: فيما يتعلق 
ن اجمللد الثاين (اجلزء الثاين) والتصــويب، الفق، ٢٠٠١...  حولية، املشــروعة دولياً  (انظر أيضــاً قرار  ٧٧و ٧٦ر
 املتعلق ٢٠١١ام عمشــــــــروع مواد و  ؛، املرفق)٢٠٠١كانون األول/ديســــــــمرب   ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعية العامة 

ن الف، ، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠١١ ... حوليةسؤولية املنظمات الدولية، مب (انظر أيضاً قرار  ٨٨و ٨٧قر
الفة الدول، يشـــــــمل خبوفيما يتعلق  ، املرفق).٢٠١١كانون األول/ديســـــــمرب   ٩املؤرخ  ٦٦/١٠٠اجلمعية العامة 

 Vienna Convention( )؛١٩٧٨آب/أغســــــــــــــطس  ٢٣(فيينا،  اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهداتذلك: 

on Succession of States in respect of treaties (Vienna, 23 August 1978), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3ــااتفــاقيــة فيينــا خلالفــة الــدول يف ممتلكــات الــدولــة وحمو  )؛ ــا وديو  فوظــا
منشورات ( ١٩٨٣لقانونية، احلولية ااألمم املتحدة،  ؛، مل تدخل بعد حيز النفاذ)١٩٨٣ل نيسان/أبري ٨(فيينا، 

 A.90.V.1) (United Nations, Juridical Yearbook 1983 (United Nations األمم املتحــــــــدة، رقم املبيع

publication, Sales No. E.90.V.1), p. 139لطبيعيني املتعلق جبنسية األشخاص ا ١٩٩٩عام مشروع مواد و  )؛
ن لثاين (اجلزء الثاين)، اجمللد ا، ١٩٩٩ ... حوليةيف حالة خالفة الدول،  (انظر أيضـــــــــــــــاً قرار  ٤٨و ٤٧الفقر

خلالفة يف علق تتمســــــــــائل  أيضــــــــــاً  وترد ).٢٠٠٠كانون األول/ديســــــــــمرب   ١٢املؤرخ  ٥٥/١٥٣اجلمعية العامة 
، د الثاين (اجلزء الثاين)اجملل، ٢٠٠٦ ... حوليةمواد احلماية الدبلوماســــية، اللجنة بشــــأن مشــــاريع  أعمالســــياق 

ن     .، املرفق)٢٠٠٧يسمرب كانون األول/د  ٦املؤرخ  ٦٢/٦٧(انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة  ٥٠و ٤٩الفقر
 Institute of International Law, resolution on succession of States in matters of international انظر  )٨١٩(

responsibility, 28 August 2015 .  
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وعرض املقرر اخلاص يف التقرير دراســــــــة اســــــــتقصــــــــائية أولية ملمارســــــــات  .يف مجيع الظروف تنطبق
الفة خل املختلفة احلاالتاملسؤولية الدولية يف  بشأن ،الدول، مبا يف ذلك بعض القرارات القضائية

العام  الطرح يؤيدن القانون الدويل احلديث ال  القائل املؤقت اســـــــــــــــتنتاجه علىالدول. وأكد 
أمهية اتفاقييت فيينا  مدى املقرر اخلاص أيضـــــــــــــــاً  وحبث. ةة يف مســـــــــــــــؤولية الدولاملتعلق بعدم اخلالف

أنه، من أجل ضـــــمان  علىلنســـــبة إىل هذا املوضـــــوع. وأكد املقرر اخلاص  الدولبشـــــأن خالفة 
 موحَّدة بطريقةْج التكامل النظمي، من املهم اســــــــــــتخدام نفس املصــــــــــــطلحات والتعاريف  اتباع
ــا الــدولــة وممتلكــاتمن املعــاهــدات،  كــل  خلالفــة يف يتعلق  فيمــا ــا وحمفوظــا جنســـــــــــــــيــة و ، وديو

   .الدولة ومسؤوليةاألشخاص الطبيعيني، 
عدة  حرىألأنه ال توجد خالفة شــــــــــــــاملة للدول بل توجد  إىل اخلاص املقرر وأشــــــــــــــار  -٢٢١
الفة خب املتعلقةواعد قاللعالقات القانونية تنطبق عليها خالفة الدول. ولذلك، فإن ا من جماالت

 مثــل جمــال آخر، يف املطبَّقــة القواعــداملعــاهــدات، ميكن أن ختتلف عن  مثــلالــدول يف جمــال مــا، 
ـــا. وأكـــد  ـــا وحمفوظـــا جمـــاالت  هيالفـــة لخل املختلفـــة اجملـــاالتأن  علىممتلكـــات الـــدولـــة وديو

  مستقلة تنظمها قواعد خاصة. 
ه  -٢٢٢ دة املســــــــــــــــألــةىل انتبــاه اللجنــة إ املقرر اخلــاص أيضــــــــــــــــاً  ووجــّ  كــانــت  إذا مبــا املتعلقــة املعقــّ

 ١٩٨٣  تفاقية فيينا لعامال ختضــع"ديون"  هي االلتزامات الناشــئة عن األفعال غري املشــروعة دولياً 
 استنتاجه إىل النظر اخلاص املقرر ووّجه .النظر فيها يف إطار املوضوع احلايل ألحرى يتعني أنه أم

 الدولة ديون يف الدول خبالفة املتعلقة القواعد ألغراض دْين هي اتااللتزام هذه ن القائل األويل
اعرتفت به  قديف األصـــول ذات القيمة الثابتة أو اليت ميكن حتديد مقدارها  النصـــيب هذا كان  إذا

ريخ  اخلالفة. أما إذا وقع فعل  حدوثالدولة أو أّيدت حمكمٌة أو هيئُة حتكيم دولية وجوده يف 
ر القانونية الناشئة عنه قد ُحددت بعد (أي أال  ريخ اخلالفة ومل تكن اآل غري مشروع دولياً قبل 

هيئة حتكيم يف قرار هلا)، فإن إمكانية انتقال أي التزامات  يكون مبلغ التعويض قد حددته مثالً 
  ة الدول يف مسؤولية الدولة.احلالة ينبغي أن حتكمها قواعد خالف هذهأو حقوق يف 

األولية،  الســــــتنتاجاته دعم يبدو فيما يوجد أنهحتليله،  إىل اســــــتناداً  ،ويرى املقرر اخلاص  -٢٢٣
 أنه؛ و اخلالفة بعدم املتعلق التقليدي الطرح يف التشــــــكيك املعاصــــــرة املمارســــــة يف جرى قد أنهأي 

انتقال االلتزامات أو احلقوق  ال أم وزجي كان  إذا مايلزم أن يُنظر يف كل حالة على حدة إلثبات 
إىل جتربة اللجنة  ددة من خالفة الدول. واســـــتناداً احملنواع األ ظلالناشـــــئة عن مســـــؤولية الدولة يف 

ذا املوضــــوع  إىلفيما يتعلق بعملها بشــــأن خالفة الدول، وكذلك   وطبيعتهندرة املســــائل املتعلقة 
ينبغي أن تكون  تدوينها يتعني اليتقواعد الأن  علىاملقرر اخلاص  أّكد، مرتفعة بدرجةالســــياســــية 

أن ختدم غرضـــــــــــــــني اثنني. إذ ميكن أوًال أن تكون  ميكن. وهي بطابعها هذا تكميلي طابع ذات
نياً منوذجاً مفيداً تســــــــتطيع الدول املعنية اســــــــتخدامه، وتعديله أيضــــــــاً   عدم حاالت يف ،. وميكن 

   يف حاالت النزاع. تطبيقهاواعد احتياطية ميكن أن تكون مبثابة ق االتفاق،



A/72/10 

265 GE.17-13796 

ن حيــث املبــدأ، أن بني الـدول املعنيــة ينبغي، م اتفــاقـاً  أن إىل اخلـاص املقرر أشــــــــــــــــاروإذ   -٢٢٤
يف  تُقَرتح واليتالفـــة خلالطـــابع التكميلي املتعلقـــة  ذاتتكون لـــه األولويـــة على القواعـــد العـــامـــة 

أمهية هذه  بشـــــأنيره يف تقر  الوارد التحليل تناول يف هبأســـــ فإنهذا املوضـــــوع،  املشـــــمولالعمل 
املنصـــــــــوص عليها يف  ‘للغري التزاماً  أو حقاً املعاهدات  إنشـــــــــاء عدم‘االتفاقات، يف ضـــــــــوء قاعدة 

خلــاص، يف تصـــــــــــــــنيف عمــد املقرر ا وقــداتفــاقيــة فيينــا لقــانون املعــاهــدات.  من ٣٦و ٣٤ املــادتني
لبات واالتفاقات االتفاقات ذات الصـــــــــلة ضـــــــــمن فئات هي اتفاقات األيلولة واتفاقات نقل املطا

ني الدولة السلف بموعة متنوعة من االتفاقات ذات الصلة جملاالعتماد على فحص  إىلاألخرى، 
نــ األطراف يف هــذه و ملضـــــــــــــــمون ، مع الرتكيز على امرن ْج اتبــاع يلزم هوالــدولــة اخللف توحي 

  .التطبيق الواجبةحتديد القاعدة  أجل من ،االتفاقات
وسلط  .ق هذا املوضوعمسألة أمهية األفعال االنفرادية يف سيا وتناول املقرر اخلاص أيضاً   -٢٢٥

مث  ،لى األفعال االنفراديةعالضوء على العمل املضطَلع به يف تقريره الذي حلَّل أوًال بعض األمثلة 
ا اللجنة  القواعد ذات الصــلة املتعلقة مبســؤولية الدول واألفعال االنفرادية حلَّل للدول اليت اعتمد

مســــــألة  بشــــــأن متميز جْ  اقرتاح ينبغي، األمثلةهذه  حبثوأبرز املقرر اخلاص أنه بعد  .حىت اآلن
مد مبوجب اتفاقية عتُ لذي اللنهج الصــــارم ا األفعال االنفرادية يف ســــياق املســــؤولية الدولية، خالفاً 

  .١٩٧٨فيينا لعام 
نطاق جمموعة  يتناول األول املادة مشـــــــــــــــروع .واقرتح املقرر اخلاص أربعة مشـــــــــــــــاريع مواد  -٢٢٦

كملها إىل  صطلحات حمددة، استناداً ملعرض جمموعة من التعاريف ي والثاين ؛)٨٢٠(مشاريع املواد 
التعاريف الواردة يف اتفاقييت فيينا بشـــأن خالفة الدول ومشـــاريع املواد املتعلقة مبســـؤولية الدول عن 

إىل  لنســـــــــــــــبةتحليل أمهية االتفاقات ل إطاراً  يعرض الثالثو  ؛)٨٢١(األفعال غري املشـــــــــــــــروعة دولياً 
__________ 

لصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص١ينص مشروع املادة   )٨٢٠(   :يلي ، على مايف تقريره األول ، 
  ١مشروع املادة 

  النطاق
األفعـــــال  تنطبق مشـــــــــــــــــــاريع املواد هـــــذه على أثر خالفـــــة الـــــدول فيمـــــا يتعلق مبســـــــــــــــؤوليـــــة الـــــدولـــــة عن  
   .دولياً  املشروعة غري

لصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص٢ينص مشروع املادة   )٨٢١(   :يلي ، على مايف تقريره األول ، 
  ٢مشروع املادة 

  املصطلحات املستخدمة
  ألغراض مشاريع املواد هذه:  
عالقــات الــدوليــة حلول دولــة حمــل دولــة أخرى يف املســـــــــــــــؤوليــة عن ال "خالفــة الــدول"يراد بتعبري   (أ)  
  ما؛ إلقليم
  دول؛ خالفة الدولة اليت حلت حملها دولٌة أخرى لدى حدوث "الدولة السلف"يراد بتعبري   (ب)  
  دول؛ الفةالدولة اليت حلت حمَل دولة أخرى لدى حدوث خ "الدولة اخللف"يراد بتعبري   (ج)  
َل الدولة الســـــــــــــــلف يف التاريخ الذي حلت فيه الدولُة اخللف حم "ريخ خالفة الدول"يراد بتعبري   (د)  

  املسؤولية عن العالقات الدولية لإلقليم الذي تتناوله خالفة الدول؛
ويل عن فعل الدولة غري العالقات اليت تنشــــــــــأ مبوجب القانون الد "املســــــــــؤولية الدولية"يراد بتعبري   )ه(  

  املشروع دولياً؛
  […]  
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ملســـــــــــــــؤوليـــة ت إطـــارًا فيمـــا يت فيعرضالرابع  وأمـــا ،)٨٢٢(خالفـــة الـــدول فيمـــا يتعلق  إلعال علق 
  . )٨٢٣(الدولة اخللف تصدرهااليت  االنفرادية
مج العمل   -٢٢٧ اللجنة يف كل من:  ، يتوخى املقرر اخلاص أن تنظراملســـــــــــتقبليوفيما يتعلق برب

؛ ٢٠١٨ســـلف، يف عام الدولة ال ترتكبه قضـــا نقل االلتزامات الناشـــئة عن فعل غري مشـــروع دولياً 
 مسائل وأي ؛٠١٩٢ عام يف ،إىل الدولة اخللف املضرورة السلف ونقل حقوق أو مطالبات الدولة

، املشـــــــــــرتكة ؤوليةاملســـــــــــ، مبا يف ذلك تعدد الدول اخللف ومســـــــــــألة متبقية متنوعة ومســـــــــــائل إجرائية
نظمات الدولية املضرورة امل على ةسياق مسؤولية الدول يفقواعد خالفة الدول ل احملتمل االنطباق أو

ميكن  ،املناقشة يفلتقدم ا دىمل وأوضح املقرر اخلاص أنه تبعاً  .٢٠٢٠ عاميف  املضرورين،أو األفراد 
   .٢٠٢١عام  يفأو  ٠٢٠٢اجملموعة الكاملة ملشاريع املواد يف القراءة األوىل يف عام  أن تُعتمد

__________ 

لصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص، على ما يلي٣ينص مشروع املادة   )٨٢٢(  ،:  
  ٣مشروع املادة 

لنسبة خلالفة الدول يف املسؤولية   أمهية االتفاقات 
أخرى أو شــــخص  التزامات الدولة الســــلف الناشــــئة عن فعل غري مشــــروع دولياً ارتكبته ضــــد دولة  -١  

اخللف  الدولةكاهل   ريخ خالفة الدول، ال تصــــــــبح التزاماٍت تقع علىآخر من أشــــــــخاص القانون الدويل قبل 
يلولة  إزاء الدولة املضــرورة أو الشــخص املضــرور جملرد أن الدولة الســلف والدولة اخللف قد عقد اتفاقاً يقضــي 

  تلك االلتزامات إىل الدولة اخللف.
جانب دولة  يت اســـــــتحقت هلا منحقوق الدولة الســـــــلف الناشـــــــئة عن فعل غري مشـــــــروع دولياً وال  -٢  
ؤولة جملرد أن الدولة ريخ خالفة الدول، ال تصـــــــــــــــبح حقوقاً للدول اخللف ترتتب على الدولة املســـــــــــــــ قبلأخرى 

يلولة تلك احلقوق إىل الدولة اخلل   ف.السلف والدولة اخللف قد عقد اتفاقاً يقضي 
ال االلتزامــــات ثرهــــا كــــامًال على انتقــــاالتفــــاقــــات األخرى، خبالف اتفــــاقــــات األيلولــــة، حتــــِدث أ  -٣  

  فذه حبسن نّية.احلقوق الناشئة عن مسؤولية الدولة. وكل اتفاق ملزٌِم ألطرافه اليت جيب أن تن أو
لقواعد املنطبقة من قانون املعاهدات، ال ســـــــــــــــيما   -٤   اعدة انعدام أثر قال ختل الفقرات الســـــــــــــــابقة 

لثة على حنو ما جتّسدها املواد من  املعاهدات   املعاهدات. يينا لقانونفمن اتفاقية  ٣٦إىل  ٣٤على أطراف 
لصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص٤ينص مشروع املادة   )٨٢٣(   :يلي ، على مايف تقريره األول ، 

  ٤مشروع املادة 
  اإلعالن االنفرادي الصادر عن دولة خلف

خرى أو شـــخٌص ألناشـــئة عن فعل غري مشـــروع دولياً ارتكبته ضـــدها دولٌة حقوق الدولة الســـلف ا  -١  
ريخ خالفة الدول، ال تصــــــــــبح حقوقاً تعود إىل ا لدولة اخللف جملرد أن آخر من أشــــــــــخاص القانون الدويل قبل 

ً ينص على أيلولة حقوق الدولة السلف والتزا ً انفراد ا إليها.الدولة اخللف أصدرت إعال   ما
ٍة أخرى أو شــــخٍص زامات الدولة الســــلف فيما يتعلق بفعل غري مشــــروع دولياً ارتكبته ضــــد دولالت  -٢  

ريخ خالفة الدول، ال تصــــــــبح التزاماٍت تقع على كاهل الدولة اخللف   آخر من أشــــــــخاص القانون الدويل قبل 
غ الاإزاء الدولة املضـــرورة أو الشـــخص املضـــرور جملرد أن الدولة اخللف قبلت أيلولة تلك  لتزامات إليها، ما مل ُيصـــَ

  إعالنـُها االنفرادي بعبارات واضحة ودقيقة.
رها لقواعد القان  -٣   ت االنفرادية الصـــــــادرة عن دولة خلف ختضـــــــع هي وآ ون الدويل املنطبقة اإلعال

   على األفعال االنفرادية للدول.
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  املناقشة موجز  -٢  

  عامة تعليقات  (أ)  
لتقرير األول للمقرر اخلاص، وأيد  -٢٢٨ االنســــــجام بني  حتقيق إىل احلاجة وارحب األعضــــــاء 

ملسؤولية وأكد عدد من  .واخلالفة هذا املوضوع واألعمال السابقة للجنة بشأن املواضيع املتصلة 
 معاجلة دوناللجنة  اتركتهأن يســــد هذا املوضــــوع الثغرات اليت ســــبق أن  يُنَتظر هأن علىاألعضــــاء 

ده أن التقرير اإلعراب عن رأي مفا قد جرى كانهذه املواضـــــــــــــيع ذات الصـــــــــــــلة، وإن   حبث أثناء
لجنة ال وضــــــعتها اليت وادملكافية لعالقة هذا املوضــــــوع   غرياألول للمقرر اخلاص قد قدم دراســــــة 

لق بشــــــأن ســــــرعة عرب عن بعض القوأُ  .بشــــــأن مســــــؤولية الدول عن األفعال غري املشــــــروعة دولياً 
ية الفرتة اخلمســـــــــــية ينبغي إدراجه يف جدول أعمال اللجنة يف بدا الذيوطريقة اختيار املوضـــــــــــوع 

املوضــــوع  منغرض لا بشــــأن النقاش إىل االفتقار عن أســــفر قد يكون أن ُحيتمل ما وهواجلديدة، 
 علىلجنة ال ذلك يشــــــــّجعوجوب أن  إىل؛ وأشــــــــار بعض األعضــــــــاء عنها يتمخض اليت والنتيجة
  .عليها عكفت اليت املواضيع ختيار تقوم كيف  حبث
من الصواب و ، كبرية  بدرجة مناسبأن هذا املوضوع  إىلبعض األعضاء  أشارويف حني   -٢٢٩

أعضــــاء  شــــكك ممارســــتها، ومن، بدعم من الدول احلاضــــرة اآلن احلايليف الوقت  تناوله جيريأن 
 املختلفةعن الســياقات الســياســية والتارخيية  اخلالفة، فضــالً  حاالتندرة ف .حالياً  أمهيتهن يف و آخر 

أو واضـــــــــح  موّحدعقبة أمام حتديد أي اجتاه  عتبارها أُثريت قداليت حدثت فيها هذه احلاالت، 
ر بعض األعضــــــــــاء القلق من أن عدداً  .العملية املمارســــــــــة جمال يف من الدول قد  جداً  حمدوداً  وأ
 األخرية هذه رنظوأيد عدة أعضــــاء يف اللجنة  .املوضــــوع يف اللجنة الســــادســــة ذا اهتماماً  ىأبد
ورابطة  )٨٢٤(اهليئات اخلاصــــــــة بشــــــــأن هذا املوضــــــــوع، مبا يف ذلك معهد القانون الدويل أعماليف 

 حبثعلى أن اللجنة ينبغي أن متضــــــــي بشــــــــكل مســــــــتقل يف  أكدوا مولكنه ،)٨٢٥(القانون الدويل
 ذات للمادةأكثر منهجية  بســـــــْردإىل احلاجة إىل أن يزود املقرر اخلاص اللجنة  وُأشـــــــري .املوضـــــــوع
 يســـري الذي االجتاهعن  فيما يتعلق مبمارســـة الدول والســـوابق القضـــائية، فضـــالً  ســـيما وال، الصـــلة
  والغرض من املوضوع.  املوضوع هذا فيه

العديد من  أّكد، ةالقاعدة العامة املتعلقة خبالفة الدول يف مســــــــــــــؤولية الدول خيصوفيما   -٢٣٠
 يفخبالفة الدول  ةاملتعلقالقواعد املوضــــــوعية العامة  حبثاألعضــــــاء على أنه يكون من الضــــــروري 

 ٣شــــروعي املادتني يف م املعروضــــة التحّوطيةاالســــتثناءات أو الشــــروط  حبثقبل  ةمســــؤولية الدول
  .مد على القاعدة العامةنقل املسؤولية ال تعتل املقرَّرة الطرق هذه أن كر أيضاً أنه ذُ  بيد؛ ٤و

 حددهااليت و عدم اخلالفة ب املتعلقةتقليدية" الأن القاعدة " علىوأكد عدد من األعضاء   -٢٣١
تقتصر اخلالفة التلقائية  أن احتمالاملوقف السائد يف هذا الوقت، مع  هي تاملقرر اخلاص ما زال

حة ية، وإمكانالدولة ديونعلى اخلالفة يف حالة  جمموعة حمدودة من االســـــــــــــــتثناءات املمكنة  إ
القاعدة  تكونيف أن  الشــــــــــــــكوأعرب أعضــــــــــــــاء آخرون عن  .الفةخلاعدم  من بوضــــــــــــــوح احملدَّدة

 غري يراها أنه إىل يشـــــــــــــــريتقرير املقرر اخلاص  كاناخلالفة قد تغريت، وإن   بعدم املتعلقةالتقليدية 
__________ 

   ، أعاله.٨١٩انظر احلاشية   )٨٢٤(
)٨٢٥(  International Law Association, Report of the Seventy-third Conference, Rio de Janeiro, 

17-21 August 2008 (London, 2008), pp. 250 et seq.  
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دلة واضــــــــــــــحة  مدعوماً  يكونذلك، وأشــــــــــــــاروا إىل أن أي حتول عن القاعدة التقليدية جيب أن 
  .القضائية واهليئاتلبس فيها من ممارسات الدول وقرارات احملاكم  ال

على أن األمثلة على ممارسات الدول والسوابق  الضوءالعديد من األعضاء  أيضاً  وسّلط  -٢٣٢
 القائلوقفه مل دعماً املقرر اخلاص  ا اســتشــهد اليتالقضــائية، الوطنية منها والدولية على الســواء، 

الواقع هذا االســتنتاج، بينما أشــار أعضــاء آخرون  يفدة التقليدية ال تدعم حبدوث تطور يف القاع
ن أي قاعدة عامة  عرضهاإىل أن السوابق القضائية اليت  املقرر اخلاص توحي، عند احلد األدىن، 

 اجتاه وجود كذلك  يدعماملقرر اخلاص ال  عرضـــــــــــهأن املبدأ الذي  أيضـــــــــــاً  وذُكر .ليســـــــــــت مطلقة
احلكم الصــــادر عن حمكمة العدل الدولية يف  فإنوعلى وجه اخلصــــوص،  .ددالصــــ هذا يف تطّوري
/ســـــــلوفاكيا) غيماروس -غابســـــــيكوفو  مشـــــــروعقضـــــــية  تفاق االقد اقتصـــــــر على  )٨٢٦((هنغار

أي إشــــارة إىل  تورِداحملكمة مل  أناملســــؤولية بني هنغار وســــلوفاكيا، و  يفالفة خل املتعلقصــــريح ال
 ويف املقابل، مل تتخذ احملكمة موقفاً  .ةســـــــؤولية الدولمخلالفة يف  املتعلقة نطاقاً  األوســـــــعســـــــألة امل

ً  يؤيّد دة اجلماعيةيف قضية  االجتاهني من أ  يفبشأن مسألة اخلالفة  )٨٢٧(بني كرواتيا وصربيا اإل
ت االنفرادية  املعقودةوجرى التأكيد على أن االتفاقات  .مســـــــــــــؤولية الدولة بني الدول أو اإلعال

اللتزام الناشئ عن القانون الدويل العام  إحساسأن تعتمد على  ميكنسائل اخلالفة ال مب ملتعلقةا
أن  إىل أيضـــــــــــــــاً  ُأشـــــــــــــــريمن ذلك،  وبدالً  .القاعدة العامة وليس أي اجتاه جديد تدعم قد وهي

اخلالفة  بعدم املتعلقةالقاعدة التقليدية  عن التحّول ومفادهاملقرر اخلاص  حدده الذي"االجتاه" 
ا اللجنة  الكيفيةعلى أشــــــكال حمددة من اخلالفة، ولذلك فإن  قاصــــــراً  يكونقد   هذهاليت حتّلل 

   .ةالنهائي النتيجةعلى  ستؤثّراحلاالت 
ة عامة مســـــــألة وضـــــــع قاعدبعض األعضـــــــاء على رغبتهم يف أن جيري، عند حبث  وأّكد  -٢٣٣

من مجيع  ملســــــتمدةااملمارســــــة  إىل وكذلك مارســــــات الدول،مل أكرب اهتمام إيالءبشــــــأن اخلالفة، 
 هواملوضــــــــوع  هذا حبث كون  مدى بشــــــــأنوضــــــــوح ال إىل االفتقارعرب عن القلق من املناطق. وأُ 

لنظر إىل  .درجييتتطوير  عملية معملية تدوين أ  االفرتاضــــــــــي وقفاملوذكر بعض األعضــــــــــاء أنه 
ة عملية تطوير لضـــــــــــرور  هوهذا املوضـــــــــــوع  حبث يكونعدم اخلالفة، ب القائل الســـــــــــائد التقليدي

ريخ اللجنة  لنظر إىل  خل تناول يفتدرجيي وأنه،  من الصـــــــــــعب  يكونالفة، املواضـــــــــــيع املتعلقة 
ائية من املواد بشأن هذا املمبحتقيق قبول الدول على نطاق واسع    .وضوعجموعة 

 تقريرهيف  اخلاص املقرر أوضــــــــحه ملاتأييد الأعضــــــــاء عن  عدةوعالوة على ذلك، أعرب   -٢٣٤
وأكد بعض  .ضــوعاملو  هذا حبث معرضســريكز على األشــكال املختلفة للخالفة يف  أنه مناألول 

 واضح شرح إيراد هوخالفة لل املختلفة األشكال لبحث الضروريةأن أحد العناصر  علىاألعضاء 
  .يف هذه الظروف الواقعية لالختالفاتمفصل و 

__________ 

)٨٢٦(  Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.  
)٨٢٧(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015 .  
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  حمددة تعليقات  (ب)  

  النطاق - ١ املادة مشروع  ‘١‘  
 عبارة يشـــمل لكياقرتحه املقرر اخلاص  كماتعديل النطاق  لعدة أعضـــاء  من اقرتاح ُقدم  -٢٣٥

حلقوق وااللتزامات الناشـــــــئة عن فعل غري مشـــــــروع دولياً  أكرب من  "، ما يكفل قدراً "فيما يتعلق 
 وبينما .من الرتكيز بصــــــفة عامة على مســــــؤولية الدولة الوضــــــوح والرتكيز يف نطاق املوضــــــوع، بدالً 

لاللتزام، أيد أعضاء آخرون  األوليةالقواعد  حبثأن املوضوع حيتاج إىل  إىلبعض األعضاء  أشار
وبينما اتفق بعض  .ملســــــــــــــؤولية املتعلقةعلى القواعد الثانوية العامة  اً املوضــــــــــــــوع حصــــــــــــــر  يرّكز أن

املنظمات الدولية من  جتاهملســـــؤولية  املتعلقة املســـــائلبعاد األعضـــــاء مع املقرر اخلاص على اســـــت
حقوق  املســــــــــــــتقبلياملقرر اخلاص يف عمله  يبحثأعضــــــــــــــاء آخرون أن  اقرتحاملوضــــــــــــــوع،  نطاق

متعارضــــــة بشــــــأن قرار اســــــتبعاد  نظر وجهاتوأعرب األعضــــــاء عن  .املنظمات الدولية املضــــــرورة
 ســـــتخدامبعض األعضـــــاء املســـــائل املتعلقة  طرح، و البحث نطاق") من liability"املســـــؤولية" ("

  .معينة") يف لغات liability("و") responsibility"املسؤولية" (" مصطلحي
 حبث عمله تضـــــــــــــــمنين يُطلب إىل املقرر اخلاص  اقرتاح على أعضـــــــــــــــاء عدة واعرتض  -٢٣٦
حبث  على عمله اشــتمال إىل الرامي االقرتاح األعضــاء بعض أيّد بينما ،خالفة احلكومات مســألة

ا مشروعة أ يفمسألة ما إذا كانت اخلالفة    غري مشروعة مبوجب القانون الدويل.  محد ذا

  املستخَدمة املصطلحات - ٢ املادة مشروع  ‘٢‘  
يف  املعروضةاملصطلحات املستخدمة،  مسألة تناول يف اإلسهابأيد عدد من األعضاء   -٢٣٧

 علىاملقرر اخلاص  يوافقونأعضــــــــــــاء  وجود، مع ٢دة (د) من مشــــــــــــروع املا-الفقرات الفرعية (أ)
بعض القلق من أن اســــــــــــتخدام كلمة  عن اإلعراب وجرى .اســــــــــــتخدام األعمال الســــــــــــابقة للجنة

لنظر إىل حـــاالت اخلالفـــة اليت -" يف الفقرات الفرعيـــة (ب)َحلـــَّت" (د) قـــد تكون مضـــــــــــــــللـــة، 
إلضـــــــــــــــافة إىل ذلك،  .متاماً  حملها احللول جيرالدولة الســـــــــــــــلف عن الوجود أو مل  فيهاتتوقف   مل و
لنظر إىل أن التعريف ال يشـــري إىل أُ  ضـــايف اإلختبار االعرب عن القلق بشـــأن الفقرة الفرعية (أ)، 

لتايل ١٩٧٨"مشروعية" املوجود يف اتفاقية فيينا لعام  للــــــــــ الشكل النهائي  يظلأن  اقُرتح فقد، و
   .للنقاش مفتوحاً هلذا املوضوع 

عرب عن رأي "، أُ الدولية"املســـــــــــــــؤولية  بتعريف املتعلقةالفقرة الفرعية (ه)  صخيوفيما   -٢٣٨
"، بينما رأى عدة تعريف مصـــــــــــطلح "الفعل غري املشـــــــــــروع دولياً  الضـــــــــــروري من يكون همفاده أن
كملها غري ضــرورية  أنأعضــاء   شــري أيضــاً وأُ  .هذا املوضــوع وينبغي حذفها لبحثالفقرة الفرعية 
ر القانونية" ("consequencesر" ("اآلعبارة "/كلمةإىل أن   أو  ")consequences legal")، أو "اآل

حيث احلقوق وااللتزامات الناشــئة  من"، relations international covers" "يغطي العالقات الدولية
  عالقات" يف الفقرة الفرعية (ه).ال" كلمةكون أنسب من  ت، عن األفعال غري املشروعة دولياً 

يف  هلاإيراد تعاريف  ينبغيإضـــــــــــافية  مبصـــــــــــطلحاتعدد من األعضـــــــــــاء اقرتاحات  وقّدم  -٢٣٩
 من آخر شـــخص"ونفرادي"، االعالن اإل"و"، األيلولة اتفاقاتمشـــروع هذه املادة، مبا يف ذلك "

املقرر  أوضــــح اليتالفة اخلنواع أل أخرى وتعاريف"، التعويض"اتفاق و"، الدويل القانون أشــــخاص
  املوضوع برمته. يف سيبحثهااخلاص أنه 
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  املسؤولية يف الدول خلالفة لنسبة االتفاقات أمهية - ٣ املادة مشروع  ‘٣‘  
ر عدة أعضــــــاء إمكانية حذف أو تبســــــيط الفقرتني   -٢٤٠  تنيزائد نا قد تكومأل ٤و ٣أ
قــانون  بــادئمل ن هــذه االتفــاقــات ختضـــــــــــــــع القولتكرار  من أكثر تفعالن ال فهمــا احلــاجــة عن

 الوارد) ختل" (ال لاإلخالواقرتح أن شــرط "عدم  .الشــرح يف حمتوامها تناول ميكن كمااملعاهدات،  
 غري من جيعــــل ثــــةثــــالال طرافاألفيمــــا يتعلق بقــــاعــــدة انعــــدام أثر املعــــاهــــدات على  ٤فقرة ال يف

 إىلض األعضــــــاء وســــــعى بع. ٣ إىل ١ الفقرات يف املبينة االتفاق أشــــــكال بني التمييز الضــــــروري
دة حتديد معىن    .٣يف الفقرة  الواردة ،"خبالف األخرى، االتفاقات" عبارةز

لنظر يف التطورات املقدَّمة من األعضــــــــــاء إىل املقرر اخلاص ا األخرىاالقرتاحات  ومشلت  -٢٤١
، األيلولــة تفــاقــاتا خيص مــافي ثــالثــةال طرافاألأثر املعــاهــدات على  انعــدام قــاعــدةحتــدث يف  اليت

  .التفاقاتا حبثلخالفة قبل ل املختلفة األشكال يف أكرب بدرجةق واحلاجة إىل التعمّ 

  خلف دولة عن الصادر االنفرادي اإلعالن - ٤ املادة مشروع  ‘٤‘  
من  ٢الحظ بعض األعضــــــاء أن عبارة "يرد بعبارات واضــــــحة ودقيقة" الواردة يف الفقرة   -٢٤٢

جتعل الفعل االنفرادي  اليتعايري املالذي اقرتحه املقرر اخلاص ال تشــــــــــمل مجيع  ٤مشــــــــــروع املادة 
ت االنفرادية، للجنة الســـــــــــــــابقة األعمالدرجت يف قد أُ  كانت  واليت ملزماً   )٨٢٨(بشـــــــــــــــأن اإلعال
 .املتطلباتإشــــــــــارة عامة إىل مجيع هذه  يشــــــــــمل لكي ٤تعديل مشــــــــــروع املادة  جيريأن  واواقرتح
فرتاض مســــــــــــــؤولية ال األخرى احلاالتاملقرر اخلاص على  يرّكز أن إىل احلاجة على التأكيد وجرى

ت االنفرادية نطاقالدولة، خارج   ترتيب إدراج ٤ املادة مشروع يف يُعادح أن ، اقُرت وأخرياً  .اإلعال
  .التساقل حتقيقاً  ٣مشروع املادة  يف الواردة العناصر
ة الصـــــــياغة، أيد وبينما أيد بعض األعضـــــــاء إرســـــــال مجيع مشـــــــاريع املواد األربعة إىل جلن  -٢٤٣

إلجراء  ٤و ٣ ملادتني االحتفاظ مقرتحنيفقط  ٢و ١ املادتني مشـــروعيأعضـــاء آخرون إرســـال 
مامزيد من املناقشـــــــة   مت قد يكون أنإىل  يف جلنة الصـــــــياغة ما حتفاظاال األقل علىأو  بشـــــــأ

إجراء مزيـــد من  ينبغي هعرب عن رأي مفـــاده أنـــكمـــا أُ   .تقـــارير املقرر اخلـــاص حبـــث من االنتهـــاء
 .املناقشة بشأن مجيع مشاريع املواد قبل إرساهلا إىل جلنة الصياغة

  النهائي الشكل  (ج)  
لشــــــــــــــكل النهائي الذي يتعني أن   -٢٤٤ ييد عر ، أُ املواد مشــــــــــــــروع يتخذهفيما يتعلق  ب عن 

لنظر إىل اســتخدام اللجنة   ،مشــاريع املواد لمواد يف أعماهلا الســابقة لكما اقرتحها املقرر اخلاص، 
 اختاذهنهائي ينبغي لشــكل ال املتعلق القرار أن إىلبعض األعضــاء  وأشــار .بشــأن مســائل اخلالفة

وأيد أعضــاء  .دئ التوجيهيةمشــاريع املبا بصــيغة لألخذيف مرحلة الحقة، وأشــار إىل املزا احملتملة 
ائي من حيث طابعه ينبغي أن يكون تكم أياملقرر اخلاص على  كيد لقياس إىل تج  يلياً 

  .بني الدول املعقودةاالتفاقات 

__________ 

ت االنفرادية للدول اليت ميكن أن تنشــــــــــئ التزامات قانونية، قرار اجلمعية   )٨٢٨( املبادئ التوجيهية املنطبقة على اإلعال
 ،٢٠٠٦حولية ... واملبادئ التوجيهية هي وشـــــروحها واردة يف  .٢٠٠٦كانون األول/ديســـــمرب   ٤املؤرخ  ٦١/٣٤العامة 

ن    .١٧٧و ١٧٦اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر
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مج العمل   (د)     املستقبليبر
مج العمل املســـــــــــــــتقبلي الذي اقرتحه املقرر  مضـــــــــــــــاء عن دعمهأعرب عدد من األع  -٢٤٥ لرب

القواعــد العــامــة  على القــادماملقرر اخلــاص يف تقريره  يرّكزاخلــاص، بينمــا اقرتح عــدة أعضــــــــــــــــاء أن 
املقرر اخلاص  يتناولأن  ح أيضاً واقرتُ  .مسؤولية الدولة يفاملنطبقة على مجيع حاالت خالفة الدول 

 على التأكيد وجرىقبل االنتقال إىل نقل املطالبات،  الدولإجراءات حتديد املطالبات يف خالفة 
 .احلاجة إىل الرتكيز على حقوق أو مطالبات الدولة اخللف

  اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات  -٣  
حد التطوير آن وا يفاســـــــتجابة للمناقشـــــــة، أوضـــــــح املقرر اخلاص أن املوضـــــــوع يشـــــــمل   -٢٤٦

 متماثلتني ان ممارسة الدول والسوابق القضائية ليست سلَّمالتدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، بينما 
  .أنواع خالفة الدولو  جماالت شىت يف التطّور مدى حيث من

فيما يتعلق مبمارســـــــة الدول والســـــــوابق القضـــــــائية املذكورة يف التقرير األول، وافق املقرر و   -٢٤٧
يف  ســُتدرَج البحوث هذه نتائج وأنملمارســة الدول  حبوث أكثر تعمقاً  إجراء يلزم هى أناخلاص عل

دة االهتمام حباالت  ســـــيجري كما،  القادمةالتقارير   .من املناطق الواقعة خارج أورو مســـــتمدةز
ذه املســــائل ميكن  احلاالتالدول ليســــت واضــــحة وأن  ةن ممارســــاملقرر اخلاص  وســــلَّم املتعلقة 

فرتاض االبدأ أو امل يســــــــّميه ما مع فقط هو القوي اختالفه أنعلى  وأّكد .تفســــــــريها بطرق خمتلفة
لطبيعة الشـــــــخصـــــــي القدمي  حمتمل نقل أي بداهةً  يســـــــتبِعد والذي ةملســـــــؤولية الدول جداً  ةاملتعلق 

أنه ينبغي  علىوأكد املقرر اخلاص  .ياً لحقوق وااللتزامات الناشـــئة عن األفعال غري املشـــروعة دولل
  .اخلالفة قانون يف عنها والتعبريحتليل التطورات اجلديدة  أيضاً 
 املرحلةنطاق املوضــــــــــــوع، أكد املقرر اخلاص تفضــــــــــــيله يف ب املتعلقةوانب اجل خيصوفيما   -٢٤٨
بعواقب األفعال املشــــــروعة،  يتصــــــلإلغفال املســــــائل املتعلقة خبالفة الدول فيما  العمل من احلالية

 مســـألة جانباً  ســـيضـــع بينما أنهوأكد  .يف مرحلة الحقة الشـــأن هذا يف بدراســـة القياممع احتمال 
العمل املقبل بشـــأن هذا املوضـــوع  فإناملنظمات الدولية بصـــفتها هذه،  جتاهســـؤولية املاخلالفة يف 

حق اجلهات الفاعلة  يفطاء اخلالفة فيما يتعلق مبســـــــــــؤولية الدول عن األخ مســـــــــــائلشـــــــــــمل يقد 
وأوضــح  .املنظمة فعال يتصــلومســؤولية الدول األعضــاء فيما  ،األخرى، وهي املنظمات الدولية

  .مسألة خالفة احلكومات يبحثاملقرر اخلاص أنه لن 
 تضّمن إىل الرامية االقرتاحات قِبل قد أنه فأوضح املواد مشاريع إىل اخلاص املقرر وانتقل  -٢٤٩
 إنه وقال". دولياً  مشروع غري فعل عن الناشئة وااللتزامات"احلقوق  إىل ما إشارة ١ املادة مشروع
 منطقي اقرتاح هو" الدوليةاملســـــــــــؤولية " ل تعريفاً  ٢ املادة مشـــــــــــروع تضـــــــــــمني عدم اقرتاح أن وجد
 إضــــافية تعاريف إدراج ســــيجري أنه اخلاص املقرر وأوضــــح. الشــــرح يف تناوله ميكن أنه إىل لنظر
 بشـــأن موقفاً  تتخذ مل ٢ املادة مشـــروع من(أ)  الفرعية الفقرة أن كذلك  وأوضـــح. العمل تقّدم مع

  .القادم تقريره يف تناوهلا سيجري مسألة وهي اخلالفة، قانونية مسألة
حلاجة إىل   -٢٥٠  نصد يقبل حتد الدولووضــــع قاعدة عامة بشــــأن خالفة  حبثوفيما يتعلق 

ت االنفرادية، على التوايل،  بشـــــــــــأن ٤و ٣ املادتني مشـــــــــــروعي املقرر  أشـــــــــــاراالتفاقات واإلعال
ما إىل نظراً "، اإلخالل عدم" بشأن ُحكمْني  جمرد ليسا هذين املادتني مشروعيأن  إىلاخلاص   أ
 .املادتني ملشـــــروعيالطابع التكميلي  علىيؤكد  ماإىل الشـــــكل واملضـــــمون على الســـــواء،  يشـــــريان

ب شــأنه جتنّ  منمفيد و  أمر العمليف بداية  هذين املادتني مشــروعي وأكد املقرر اخلاص أن وجود
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 .يليهما مادة مشــــــــــــروعنفرادية يف كل االتفاقات االتفاقات و االتكرار اإلشــــــــــــارات إىل  إىل احلاجة
لن  وهي، اخلالفة حلاالت املختلفة للفئاتتقرتح جمموعة قواعد ســـــــــــ القادمةأن التقارير  وأوضـــــــــــح

  .قاعدة عامة بشأن اخلالفةبتستعيض عن قاعدة عامة بشأن عدم اخلالفة 
ييده للمقرتحات املقدَّ  عن وفضـــــــــالً   -٢٥١  إيراد خبصـــــــــوصمة ذلك، أعرب املقرر اخلاص عن 

يف  لكامل تنعكس أنذه املواد، وكذلك ضــمان هل التكميليةبشــأن الطبيعة  صــرحية مادةمشــروع 
ت  على املنطبقةلســـــــــــــابقة للجنة بشـــــــــــــأن املبادئ التوجيهية األعمال ا ٤مشـــــــــــــروع املادة  اإلعال

  االنفرادية للدول اليت ميكن أن تنشأ عنها التزامات قانونية.
لشـــــــكل النهائي   -٢٥٢ املقرر اخلاص من  أكد ،وضـــــــوعامل يتخذه أن ينبغي الذيوفيما يتعلق 

تدوين ال على ينطويإىل أن املوضـــوع  "مشـــاريع املواد"، مشـــرياً  يف املتمثل لشـــكلجديد تفضـــيله ل
بة اخلربةوأشـــــــار إىل أن  .وضـــــــع قواعد جديدة علىو   ١٩٧٨اتفاقييت فيينا لعامي  بشـــــــأن املكتســـــــَ
 املتعلقةأن تستخدم املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقيات  للدول ميكن هقد أظهرت أن ١٩٨٣و

 تغطيةتتيح املرونة الكافية ل لقواعدلطبيعة التكميلية فال .ســـــــــــــــارية تكون الحىت عندما  خبالفتها
  .حلاالت املختلفةا


