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   الفص  العاشر  
 ةمسؤولية الدوليف خةفة الدول 

 مقدمة -يلف 
يف (  دمراج موضأأوع "خالفأأة الأأدول 2017تني )اللج أأة  يف مورهتأأا التاسأأعة والسأأ قأأررت -219

 و(1232)خاصأأأأا     شأأأأتورما مقأأأأررا  يأأأأوعي أأأأت السأأأأيد سف  بأأأأرانمج ع لهأأأأا ضأأأأ  مسأأأأؤولية الدولأأأأة" 
مأأأأأأأانون   7املأأأأأأأؤر   72/116قرار أأأأأأأا  عل أأأأأأأا  يف وقأأأأأأأت الحأأأأأأأق  يف مأأأأأأأةالعا اة عيأأأأأأأة وأحاطأأأأأأأت

 و  بقرار اللج ة دمراج املوضوع يف برانمج ع لها2017ااول/مينس رب 
( A/CN.4/708) اخلأأاص املقأأرر مأ  املقأأد  ااول التقرينأأر يف اللج أةنظأأرت  ويف الأدورة نفسأأها  -220
 العامأأة احكأأا عأأ  ا حملأأةو   ائجأأهونت املوضأأوع نطأأاق بشأأفن اخلأأاص املقأأرر  هجلأأ ا  عرضأأ ينتضأأ   الأأ ي
قأأأررت اللج أأأة دحالأأأة مشأأأارينع الأأأت مارت يف اةلسأأأة العامأأأة  أعقأأأاب امل اقشأأأة  و ويفسملوضأأأوع املتعلقأأأة

قأأأأرر اخلأأأأاص دىل ة أأأأة الصأأأأياغةو املقأأأأد  مأأأأ  املالأأأأوارمة يف التقرينأأأأر ااول  ابصأأأأيغته 4دىل  1املأأأأوام مأأأأ  
 1 امتنياملأ روعيوقت الحق  أحاطت اللج ة عل ا  سلتقرينر املؤقأت لأرئيس ة أة الصأياغة عأ  مشأ ويف
 و(1233)فقط دىل اللج ة للعلمو و تقرينر قُدِّ  لصياغة بصفة مؤقتة  ة ة ا عت دين  م امل 2و

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
ملقأأأرر اخلأأأاص مأأأ  ا املقأأأد  علأأأى اللج أأأة التقرينأأأر الثأأأاين يف الأأأدورة احلاليأأأة  مأأأان معروضأأأا   -221

(A/CN.4/719الأأ ي نظأأ  )املعقأأومة يف  3435دىل  3431خأأالل جلسأأاهتا مأأ   اللج أأة رت فيأأه
 و2018متوو/ينوليه  24دىل  17الفرتة م  

سأأائ  عأأدما  مأأ  امل مأأ  أربعأأة أجأأ اء ؤلأأ الثأأاين امل  تقرينأأر  بداينأأة ت أأاول املقأأرر اخلأأاص يفو  -222
خالفأأة  بشأأفن  انقأأش القواعأأد العامأأة  و(اةأأ ء ااوليف ذلأأك مشأأروعية اخلالفأأة ) ت هيدينأأة  مبأأاال

املسأأأت رة  روقالفأأأرق بأأأني اخلأأأو    ْسأأأب اافعأأأالينتعلأأأق ب في أأأا  اصأأأةالأأأدول يف مسأأأؤولية الدولأأأة  و 
الفة الأدول خلخاصة معي ة فئات  ت اول املقرر اخلاص وبعد ذلك  و)اة ء الثاين( روق امل تهيةواخل
بشأأفن  قبأأ الع أأ  امل بأأرانمج)اةأأ ء الثالأأث(و   عأأرض  االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  املسأأؤولية دطأأار يف

 ظأر جأرى الملسأائ  الأت ا ام تُقابِأ واقأرتح املقأرر اخلأاص سأبعة مشأارينع مأو  و)اة ء الرابأع( املوضوع
(  واةأ ء الثالأث )مشأارينع 6املأامة مشأروع اة ء الثاين )و (  5املامة مشروع فيها يف اة ء ااول )

 و(1234)( م  تقرينر  الثاين11دىل  7 م  املوام
__________ 

ع   الطوينأ  ااجأ  الاملوضوع يف برانمج و وقد أُمرج 2017أاير/ماينو  9للج ة  املعقومة يف  3354يف اةلسة  (1232)
واثئأأق )ال تقرينأأر اللج أأةل سء( اسأأت اما  دىل املقأأرتح الأأوارم يف املرفأأق 2016) والسأأتنييف أث أأاء مورهتأأا الثام أأة للج أأة 

 ((وA/71/10) 10   امللحق رقموالسبعونية العامة  الدورة احلامينة الرمسية للج ع

 :يف الأأأأأأأأأدلي  التحليلأأأأأأأأأي اع أأأأأأأأأال ة أأأأأأأأأة القأأأأأأأأأانون الأأأأأأأأأدويلمتأأأأأأأأأاح لأأأأأأأأأرئيس ة أأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأياغة التقرينأأأأأأأأأر املؤقأأأأأأأأأت  (1233)
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtmlو 

 :اقرتحها املقرر اخلاص يف تقرينر  الثاين سلصيغة الت  11دىل  5 م  نص مشارينع املوامينرم في ا ينلي  (1234)
  5معروع املادة  

 حاالل خةفة الدول املعمولة مبعاريع املواد هره
علأى آاثر خالفأة الأدول الأت حتأدث طبقأا  للقأانون الأدويل  وخاصأة طبقأا   ال ت طبق مشارينع املأوام  أ   دال  

 ن الدويل اجملسدة يف ميثاق اامم املتحدةوملبامئ القانو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/708
http://undocs.org/ar/A/CN.4/719
http://undocs.org/ar/A/71/10
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  6معروع املادة  
 قاعدة عامة

ال تأأؤثر خالفأأة الأأدول علأأأى ن ْسأأب الفعأأ  غأأأري املشأأروع موليأأا  الأأ ي ارُتكأأأب قبأأ  اترينأأخ خالفأأأة  -1 
 الدولو
الشأأأخص املتضأأأرر  حأأأىت بعأأأد اترينأأأخ  دذا سلأأأت الدولأأأة السأأأل  قائ أأأة   ملأأأوو للدولأأأة املتضأأأررة أو -2 
  االحتجاج مبسؤولية الدولة السأل  ومطالبتهأا بتعأوينض عأ  الضأرر ال أاجم عأ   أ ا الفعأ  غأري املشأروع اخلالفة
 موليا و
ال متأأس  أأ   القاعأأدة نمكانيأأة ن ْسأأب الفعأأ  غأأري املشأأروع موليأأا  دىل الدولأأة اخللأأ  علأأى أسأأاس  -3 

  لك االلت ا وحدوث خرق اللت ا  مويل بفع ا له طابع مست ر  دذا مانت الدولة مقيَّدة ب
الشأخص املتضأرر مطالبأة الدولأة    ملوو للدولة املتضأررة أو2و 1على الرغم م  أحكا  الفقرتني  -4 

وحأأأد ا بتعأأأوينض عأأأ  الضأأأرر ال أأأاجم عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع موليأأأا  ارتكبتأأأه الدولأأأة  الأأأدول اخللأأأ  أينضأأأا  أو أو
 السل   على ال حو امل صوص عليه يف مشارينع املوام التاليةو

  7وع املادة معر  
 انفصال يجزاء من دولة )االنفصال(

ت تقأأأأ  دىل الدولأأأأة اخللأأأأ  االلت امأأأأات    ال3و 2ر  أأأأا  سالسأأأأتث اءات املشأأأأار دليهأأأأا يف الفقأأأأرتني  -1 
أجأ اء مأ  دقلأيم الدولأة ع هأا  ال اشئة ع  فع  غري مشروع موليا  ارتكبته الدولة السل  يف حالة انفصأال جأ ء أو

 أمثر  دذا است ر وجوم الدولة السل و أو لتشكي  مولةا واحدة
دذا اقتضأأأت سأأأرو  خاصأأأة ذلأأأك  ت تقأأأ  دىل الدولأأأة اخللأأأ  االلت امأأأات ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري  -2 

مشروع موليا  ارتكبته الدولة السل  مىت مان مرتكب   ا الفع  جهاوا  اتبعا  لوحدة دقلي ية مأ  وحأدات الدولأة 
 ولة اخلل والسل  أصبح في ا بعد أحد أجه ة الد

الأأدول اخللأأ  االلت امأأاِت  دذا اقتضأأت سأأرو  خاصأأة ذلأأك  تتح أأ  الدولأأة السأأل  والدولأأة أو -3 
ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع موليأأأا  ارتكبتأأأه الدولأأأة السأأأل   مأأأىت مانأأأت   أأأاك صأأألةت مباشأأأرة بأأأني  أأأ ا الفعأأأ  

 الدول اخلل و نتائجه وبني دقليم الدولة أو أو
غأأري    الدولأأة اةدينأأدة مبقتضأأى القأأانون الأأدويل تصأأرُ  أي حرمأأة مترمينأأة أوينعتأأرب فعأأال  صأأامرا  عأأ -4 

 يف دقليم خاضع إلمارهتاو مترمينة ت جح يف دقامة مولة جديندة يف ج ء م  دقليم مولة سل  أو
  8معروع املادة  

 الدول املستقلة حديثا  
ات ال اشأئة عأ  فعأ  غأري مشأأروع ت تقأ  االلت امأ   ال2ر  أا  سالسأتث اءات املشأار دليهأا يف الفقأرة  -1 

 موليا  ارتكبته مولة سل  دىل الدولة اخلل  يف حالة قيا  مولة مستقلة حدينثا و
ملوو أن ت تقأ  االلت امأات ال اشأئة عأ  فعأ  غأري مشأروع موليأا  ارتكبتأه الدولأة السأل  دىل الدولأة  -2 

مانأأأت  الظأأرو  اخلاصأأة لكأأ  حالأأة دذا اخللأأ   دذا وافقأأت الدولأأة املسأأتقلة حأأدينثا  علأأى ذلأأأكو وملأأوو مراعأأاة
نتائجأأه وبأأني دقلأأيم الدولأأة اخللأأ  ومأأان اإلقلأأيم التأأابع سأأابقا  ينت تأأع حبكأأم ذايت    أأاك صأألةت مباشأأرة بأأني الفعأأ  أو

 حقيقيو
ينعتأأرب فعأأال  صأأأامرا  عأأ  الدولأأأة اةدينأأدة مبقتضأأأى القأأانون الأأأدويل تصأأرُ  أي حرمأأأة حترينأأر وط يأأأة  -3 

 دقامة مولة مستقلة حدينثا و أي حرمة أخرى ت جح يف أو
  9 معروع املادة 

 نق  جزء من إقليم دولة
ت تقأأ  االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  فعأأ  غأأري    ال3و 2ر  أأا  سالسأأتث اءات املشأأار دليهأأا يف الفقأأرتني  -1 

يم مشروع موليا  ارتكبته مولةت سأل  دىل الدولأة اخللأ  ع أدما ينصأبح جأ ء مأ  دقلأيم الدولأة السأل  جأ ءا  مأ  دقلأ
 الدولة اخلل و

دذا اقتضأأأت سأأأرو  خاصأأأة ذلأأأك  ت تقأأأ  دىل الدولأأأة اخللأأأ  االلت امأأأات ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري  -2 
مشروع موليا  ارتكبته الدولة السل  مىت مان مرتكب   ا الفع  جهاوا  اتبعا  لوحدة دقلي ية مأ  وحأدات الدولأة 

 السل  أصبح في ا بعد أحد أجه ة الدولة اخلل و
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  دحالأة مشأارينع 2018 متوو/ينوليأه 24املعقومة يف  3435  يف جلستها للج ةا قررتو  -223
دىل ة أأأأة   ملقأأأأرر اخلأأأأاصاملقأأأأد  مأأأأ  ا ثأأأأاين  بصأأأأيغتها الأأأأوارمة يف التقرينأأأأر ال11دىل  5املأأأأوام مأأأأ  
 و اقشة العامةيف امل عرب ع هاامل راءاآل مع مراعاةالصياغة  

  عأأرض رئأأيس ة أأة الصأأياغة 2018 آب/أغسأأطس 3املعقأأومة يف  3443ويف اةلسأأة  -224
ة أة  اعت أدهتا تال  6و 5 مشروعي املامتنيو   2  الفقرة 1 ةاملام مشروع ع  مؤقتا   شفواي   تقرينرا  

 و(1235)وقع الشبكي للج ةاملالتقرينر للعلم فقط  و و متاح يف  ُقد و و الصياغة مؤقتا  
لج أأأة أن تطلأأأب   قأأأررت ال2018آب/أغسأأأطس  9  املعقأأأومة يف 3451ويف اةلسأأأة  -225

دىل اامانة تقد  م مرة تتض   معلومات ع  املعا دات الت قد تكون ذات صألة مبأا ستضأطلع 
 م  ع   متعلق سملوضوعو به اللج ة مستقبال  

 عرض املقرر اخلاص للتقرير الثاين -1 
اء االعتبأأار التعليقأأات الأأوارمة مأأ  أعضأأ بعأأنيذمأأر املقأأرر اخلأأاص أن تقرينأأر  الثأأاين أيخأأ   -226
موضأأأوع  قأأأو  عليهأأأاينتعلأأأق سلقاعأأأدة العامأأأة الأأأت ين اللج أأأة السامسأأأةو وفي أأأا وامل أأأدوبني يفاللج أأأة 

العامأأة املت ثلأأة يف   ظرينأأةال ين بغأأي االستعاضأأة عأأ  ه الاملقأأرر اخلأأاص أنأأ رأىاخلالفأأة يف املسأأؤولية  
ينتسأم بقأدر أمأرب هنأج    وأضأا  أنأه ينتعأني اتبأاعاخلالفأة دعمخأرى لأأ ظرينأة مماثلأة بانتفاء اخلالفة 

 ينُأع أأدّ  لج أأةال الأأ ي أجن تأأه السأأابق ع أأ االتسأأاق مأأع الوعلأأى الأأرغم مأأ  أن  مأأ  املرونأأة والواقعيأأةو
نفسأه  اعت أام اهليكأ  ف أ  غأري الضأروري  ينتعلأق سملصأطلحات في أا و اصأة  يأةمهذات أ مسفلة

ة فيي أا خلالفأة الأدول يف تفاقيأا ويف 1978 لعا  اتفاقية فيي ا خلالفة الدول يف املعا داتالوارم يف 

                                                                                                                                                              

ال اشأئة عأ   ضت سرو  خاصة ذلك  تتح   الدولأة السأل  والدولأة اخللأ  االلت امأاتدذا اقت -3 
نتائجأأه وبأني دقلأأيم  فعأ  غأري مشأأروع موليأا  ارتكبتأأه الدولأة السأل   مأأىت مانأت   أأاك صألة مباشأرة بأأني الفعأ  أو

 الدول اخلل و الدولة أو
  10معروع املادة  

 احتاد الدول
ك  بأأأأ لك مولأأأأة خلفأأأأا  جدينأأأأدة  ت تقأأأأ  دىل الدولأأأأة اخللأأأأ  أمثأأأأر فتشأأأأ حأأأأني تتحأأأأد مولتأأأأان أو -1 

 االلت امات ال اشئة ع  ارتكاب أي م  الدول السل  فعال  غري مشروع موليا و
ج مولأأأة يف مولأأأة قائ أأأة أخأأأرى وينأأأ ول وجوم أأأا  ت تقأأأ  دىل الدولأأأة اخللأأأ  االلت امأأأات دم  حأأأني تُأأأ -2 

 سل وال اشئة ع  فع  غري مشروع موليا  ارتكبته الدولة ال
 فيها الدولة املتضررة  على خال  ذلكو تتفق الدول املع ية  مبا م ما 2و 1ت طبق الفقراتن  -3 

  11ة معروع املاد 
 احنةل الدول

أمثأر مأ  الأدول اخللأ    وين ول وجوم ا وتشأّك  أجأ اُء دقلي هأا مولتأني أو ع دما ت ح  مولة ما -1 
السأأل  فعأأال  غأأري مشأأروع موليأأا   ر  أأا  سالتفأأاق علأأى ذلأأك  دىل  ت تقأأ  االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  ارتكأأاب الدولأأة

 مجيعهاو عدم م ها أو دحدى الدول اخلل  أو
ين بغي للدول اخلل  التفاوض حبس  نية مع الدولة املتضررة وفي ا بي هأا بغيأة تسأوينة نتأائج الفعأ   -2 

ملي الصلة سإلقليم وال سبة امل صأفة وغريمهأا غري املشروع موليا  ال ي ارتكبته الدولة السل و وين بغي أن تراعي عا
 م  العوام  ذات الصلةو

 وhttp://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml التقرينر متاح يف الدلي  التحليلي اع ال ة ة القانون الدويل: (1235)
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لج أأة الأأ ي أجن تأأه الالسأأابق  ع أأ الو واعتأأرب أن 1983 لعأأا  ممتلكأأات الدولأأة وحمفوساهتأأا ومينوهنأأا
 وينكتسي أمهية أساسية أينضا   مسؤولية الدول ع  اافعال غري املشروعة موليا  بشفن 
سأؤولية الأدول لأق مباملتع  ا الصدم  الحغ املقرر اخلأاص أن ال ظأا  القأانوين املعقأد  ويف -227

  (1236)اللج ة يف موام أا املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة موليأا   سبق أن مونته
وضأأأع املبأأأامئ  وب أأأاء  عليأأأه  ين بغأأأي تطبيأأأق أودىل حأأأد مبأأأري القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو الأأأت تعكأأأس 

ول الأت تواجأه مشأأام  والقواعأد العامأة ال اشأئة عأ  ذلأك  ع أد االقتضأاء  لكأي تسرتشأد إأا الأد
تتعلأأق سملسأأؤولية يف حأأاالت اخلالفأأةو ورأى املقأأرر اخلأأاص أن مسأأفلة اخلالفأأة ملأأب أن ينُ ظأأر فيهأأا 

دمنأأأا مأأأ  م ظأأأور املبأأأامئ والقواعأأأد ذات الطأأأابع و  لأأأيس مأأأ  م ظأأأور "املسأأأؤولية" مأأأ  ال احيأأأة اجملأأأرمة 
غأري املشأروع موليأا  ونسأبه دىل دثبأات وقأوع الفعأ   ينلأي: الت ت ظم  على وجه اخلصوص  مأا الثانوي

و وبعأأد ذلأأك   ضأأع أي قواعأأد سأأؤوليةملواالحتجأأاج س؛ مولأأة معي أأة؛ ومضأأ ون وأشأأكال املسأأؤولية
دذا   أخأأ  عوامأأ  خمتلفأأة يف االعتبأأار  مأأ  قبيأأ  مأأا عامأأة ملأأرى حتدينأأد ا السأأتث اءات وتعأأدينالت مأأع

 سأأل مانأأت الدولأأة ال  دذا   ومأأاال ا  أ الضأأرر موضأأعيدذا مأأان  مسأأت را   ومأأا مأأان اخلأأرق م تهيأأا  أو
 وبوجه خاصأمهية  ة تكتسيااخري  سفلةامل     رأى املقرر اخلاص أنو و ال قائ ة أ  ت ال ال

عأدم  ت اولدضافة دىل و  و تقرينر  الثاينواقرتح املقرر اخلاص سبعة مشارينع موام جديندة يف -228
ع املأأأوام علأأأى انتقأأأال االلت امأأأات مشأأأارين رمأأأ  يف ( 6و 5 روعا املأأأامتنيالقواعأأأد العامأأأة )مشأأأمأأأ  

و (11دىل  7 مأأأ  املأأأوام ارينعترتكبأأأه الدولأأأة السأأأل  )مشأأأ ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع موليأأأا  
ت طبأأأأق  ال   وينأأأأ ص علأأأأى أن مشأأأأارينع املأأأأواممشأأأأروعية اخلالفأأأأةمسأأأأفلة  5وينت أأأأاول مشأأأأروع املأأأأامة 

طبقا  ملبامئ القانون الأدويل على آاثر خالفة الدول الت حتدث طبقا  للقانون الدويل  وخاصة  دال
 الأت سأفلةيف ت أاول  أ   امليف البداينأة  مرتمما   ومان املقرر اخلاصو اجملسدة يف ميثاق اامم املتحدة

مشروعة علأى اخلالفة غري  الت تكون فيها االتاحلدىل أنه  دضافة دىل  ا  نظر  حُيت   أن تثري خالفا  
 حيك هأأأا حُيت أأأ  أال"حماينأأأدة"  "رمامينأأأة" أو ضأأأ   خانأأأة ت أأأدرج أينضأأأا   حأأأاالت  أأأو واضأأأح  مثأأأة
 يف صأياغتها دىل الت تسأت د تواضعة و م  ااحكا  امل 5مشروع املامة ول ا ف ن القانون الدويلو 

مأع ااحكأا  ااخأرى    وتتسق1978 لعا  فاقية فيي ا خلالفة الدول يف املعا داتم  ات 6املامة 
 ضطلع به معهد القانون الدويلوالع   ال ي ا مع الت سبق أن اعت دهتا اللج ة  وم لك

اثين حكأأأم مأأأ  ااحكأأأا  العامأأأة  و أأأو ينأأأ ص علأأأى القاعأأأدة  6وينشأأأك  مشأأأروع املأأأامة  -229
الفأة ع أدما ينتعلأق اامأر اخل انتفاءمبدأ  أيمسؤولية الدولة   يفامل طبقة على خالفة الدول  العامة
ن ْسأب  علأى تأؤثر ال خالفة الأدول امة أنو وينرم يف مشروع املثبات وقوع فع  غري مشروع موليا  ن

احملت أ   ااثأر     ينت أاول املشأروع الفع  غري املشروع موليا  ال ي ارُتكب قب  اترينخ خالفأة الأدولو
اخلأأروق اآلنيأأة واملسأأت رة  وين أأاقش أينضأأا  مسأأفلة الت ييأأ  بأأني  يف سأأياق علأأى اخلالفأأة يف املسأأؤولية

 ارتكاب أفعال مرمَّبةو
القاعأأأدة  دىل تطأأأوينر وتعأأأدين  6مشأأأارينع املأأأوام اخل سأأأة الأأأت تلأأأت مشأأأروع املأأأامة وقأأأد أّمت  -230

 ظأ دم الظأرو  الأت تحتأمأ  اخلالفأة  و  خاصأةفئأات تت اول تلأك املشأارينع  و دذهالعامة املعرب ع ها في
الأت الظأرو  و   علأى عأاتق الدولأة السأل  فع  غري مشروع موليأا   ارتكاب فيها االلت امات ال اشئة ع 

__________ 

الأت اعت أدهتا  املأوام  املرفأقو وتأرم مشأارينع 2001مانون ااول/مينس رب   12املؤر   56/83قرار اة عية العامة  (1236)
 و77و 76 ني  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  والتصوينب  الفقرت2001 ووو حولية يف اللج ة وشروحها
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جم أأوعتنيو  دىل ةجأأرى تقسأأيم مشأأارينع املأأوام اخل سأأو دىل الدولأأة اخللأأ و    فيهأأا تلأأك االلت امأأاتت تقأأ
 بي  أأا ينت أأاولقائ أأة   الدولأأة السأأل  الأأت تظأأ  فيهأأا الفأأةاخلحأأاالت  9و 8و 7 مشأأارينع املأأواموتت أأاول 

 وم  الوجوم الدولة السل الت تشهد ووال  االتاحل 11و 10امتني امل روعامش
  ودنشأاء مولأة م  أج اء انفصال   على التوايل  مسفلة9و 8و 7اول مشارينع املوام وتت  -231

و وتقو  املشارينع الثالثة علأى بأد متشأاإةو فهأي نق  ج ء م  دقليم مولة  و الدول املستقلة حدينثا  
ال اشأأئة عأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع موليأأا  تأأ ص  يف البداينأأة  علأأى قاعأأدة عامأأة مؤما أأا أن االلت امأأات 

يف سأأأرو   ؛   حتأأأدِّم االسأأأتث اءات امل طبقأأأةالدولأأأة اخللأأأ  دىلت تقأأأ   تأأأه الدولأأأة السأأأل  الارتكب
 واخللأأ  الأأدول أو الدولأأة دقلأأيم وبأني نتائجأأه أو الفعأأ باشأرة بأأني  أأ ا املصأألة   مأأ  قبيأأ  الخاصأة

 ةتابعأأأال  ةجهأأأأحأأأد اامرتكأأأب الفعأأأ  أينضأأأا  احت أأأال أن ينكأأأون  9و 7وينت أأأاول مشأأأروعا املأأأامتني 
 واخلل  الدولة أجه ة أحدفي ا بعد  تأصبح الت دقلي ية م  وحدات الدولة السل  لوحدة
بي  أأا مولأة قائ أة أخأرى   يفمولأة  ممأجالأأدول و  حتأاما حأالت 10مشأروع املأامة وينت أاول  -232
االتفاقأات  أمهيأة علأى شأروع ااخأريوينؤمد   ا امل مسفلة ا الل الدولو 11مشروع املامة  ينت اول

 حبس  نيةوبشفهنا التفاوض للدول اخلل   الت ين بغي
وحتديند موضأعه ا  4و 3 امتنيامل روعيشملوأشار املقرر اخلاص دىل أن الصياغة ال هائية  -233

 انرتمأينُ  قأددىل ة أة الصأياغة   الأ ي جأرت دحالتأه   على ال حو املقأرتح يف التقرينأر ااوليف ال ص
أتميأد اعت امأه املقأرر اخلأاص  مأررالع أ  املقبأ     ينتعلق بأربانمج في او لل  اقشة يف مرحلة الحقةو 

 التأأ ا  القأأدر الأأالو  مأأ ( مأأع 133الفقأأرة   A/CN.4/708الأأربانمج املبأأني يف تقرينأأر  ااول ) متابعأأة
 يأ  يف املسأتقب   ينأد مأ  التحلامل تتطلأباالحتجأاج سةأرب قأد و دن مسفلة ااشأكال  وقال املرونةو
بشأفن اسأتخدا  املصأطلحاتو  2وك  دمراج بعض التعارين  اإلضافية يف مشأروع املأامة  وأنه قد

مطالبأات الدولأة السأل   ( سريم  مبدئيا  على نق  حقوق أو2019أضا  أن التقرينر الثالث )و 
ئ  دجرائيأأأة ( مسأأأا2020وكأأأ  أن ينت أأأاول التقرينأأأر الرابأأأع )مأأأ     و و املتضأأأررة دىل الدولأأأة اخللأأأ 
ومسأأائ  يف ذلأأك تعأأدم الأأدول اخللأأ  ومسأأفلة املسأأؤولية املشأأرتمة   ومسأأائ  أخأأرى مت وعأأة  مبأأا

و وخأأأتم املقأأأرر اخلأأأاص مالمأأأه سلقأأأول دنأأأه اافأأأرام املتضأأأررين و مل ظ أأأات الدوليأأأة املتضأأأررة س تتعلأأأق
 2020  عأأأأأأا اجمل وعأأأأأأة الكاملأأأأأأة ملشأأأأأأارينع املأأأأأأوام يف القأأأأأأراءة ااوىل يفينتأأأأأأوخى أن ينأأأأأأتم اعت أأأأأأام 

 ةوتقد  احملرو يف امل اقشلل تبعا    2021 عا  أو

 موجز املناقعة -2 

 تعليقال عامة )ي( 
 علأأأى  يكأأأ  واملقأأأرر اخلأأأاص  وأث أأأاملقأأأد  مأأأ  اسلتقرينأأأر الثأأأاين  ااعضأأأاء ع ومأأأا  رحأأأب  -234
ة مسأؤولية الدولأأيف خالفأأة الأدول  بشأفنممارسأأات الأدول  قلأةأن  دىل و وأشأار عأأدة أعضأاءالتقرينأر

بعأض ااعضأاء مأع املقأرر  قاتفأو  ا املوضأوعو إأ املتعلأقع   اللج ة دىل  سل سبةمه ا   حتداي   ث مت
احأأأة  أأأي ممارسأأأات مت وعأأأة وحمأأأدَّمة سلسأأأياق  ومثأأأريا  الأأأدول املت اتن ممارسأأأيف القأأأول داخلأأأاص 

ذات الصأألة  قأأراراتمأأ  ال الكثأأري وا عأأد  تأأوافروالحظأأ وحساسأأة مأأ  ال احيأأة السياسأأيةتكأأون  مأأا
 أ    فأ نااعضأاء   عدم م  است اما  دىللصامرة ع  احملامم واهليئات القضائية احمللية والدوليةو و ا

بعض ااعضاء بشأفن مالءمأة املوضأوع للتأدوين   اأعرب ع ه تال ةااولي تربر الشواغ الصعوست 
قأأأأرر االعت أأأام الكبأأأري يف تقرينأأأر امل  م دواءالتطأأأوينر التأأأدرمليو وأعأأأرب عأأأدة أعضأأأاء عأأأ  حأأأ ر  أو

http://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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أن  لأأوحغدضأأافة دىل ذلأأك  و الكتأأاست اامامويأأة وأع أأال معهأأد القأأانون الأأدويلو  لأأىاخلأأاص ع
 تلأأك الأأوارمة يف مأأ  بوجأأه عأأا  لأأئ  مانأأت أمثأأر ت وعأأا  و يف التقرينأأر   ات الأأت جأأرى حبثهأأا ارسأأامل

 ااوروبيةو واامثلة على املصامر يف الغالب رم ت ت ال ااول  ال  تقرينر 
ن مأ  امل كأ  حتدينأد القاعأدة العامأة ااساسأية د يف قولأه عضاء املقرر اخلاصأيند عدة أو  -235

 ت تقأأأ  ال ةمسأأأؤولية الدولأأأ أن مسأأأؤولية الدولأأأة  الأأأت تأأأ ص علأأأى يفامل طبقأأأة علأأأى خالفأأأة الأأأدول 
أن مأأ  الضأأروري اتبأأاع هنأأج  جأأرى التفميأأدسأأرو  معي أأةو و  سسأأتث اءدىل الدولأأة اخللأأ    تلقائيأأا  

آخأرون و وأعأرب أعضأاء سأابقا   املقرر اخلأاص أشار دليه على  و ما الصدم واقعي ومرن يف   ا 
عأأأدة سأأأيكون أجأأأدى مأأأ  ال احيأأأة الع ليأأأة مقارنأأأة   اللج أأأة عأأأ  رأي مفأأأام  أن حتدينأأأد قواعأأأديف 
قأأأد ينكأأأون مأأأ  و أأأو علأأأى أي حأأأال أمأأأر حاولأأأة أتميأأأد وجأأأوم قاعأأأدة عامأأأة أساسأأأية واحأأأدة  مب

 القيا  بهواملستحي  
اخلالفأأة موضأأوع  النتفأأاء ساسأأيةاا االسأأتث اءات امل ك أأة مأأ  القاعأأدة العامأأةنطأأاق  ومأأان -236

يف بشأأأفن انتفأأأاء اخلالفأأأة عامأأأة ال ظرينأأأة الاالستعاضأأأة عأأأ   مأأأ  ر عأأأدة أعضأأأاءو وحأأأ ّ م اقشأأأة طوينلأأأة
أن بعأض مشأارينع املأوام الأت اقرتحهأا املقأرر  ذُمراخلالفةو و  مماث  بشفن فرتاض عا س الدولة مسؤولية
فيهأا   ولحلأاالت الأت تأس ينتعلأق في أاسأي ا  اخلالفة  وال بشفن يف الواقع   ا االفرتاض دتتب اخلاص

 سياسأأأاتية باب أأأ   املقرتحأأأات تسأأأت د دىل أسأأأ أن أعضأأأاءعأأأدة  رأىو و مأأأ  الوجأأأوم الدولأأأة السأأأل 
   أو القأانون امل شأوم  م هأا دىلأقرب يف طبيعتها دىل التطأوينر التأدرمليو ي الدول   اتممارس دىل ال

دمكانيأأة وضأأع مأأ  مشأأروع توضأأيح  رُمِّأأ  علأأى أمهيأأة أأ ا الصأأدم   لقأأانون الأأدويل القأأائمو ويفاتأأدوين  
 تدوين  القانون الدويلويف خانة  التطوينر التدرملي أويف خانة  دما مشارينع املوام م 

 همينتعلق سمل هجية الت اعت د ا املقرر اخلاص  أعرب بعض ااعضأاء عأ  شأكوم وفي ا -237
ترتكبأه الدولأة  لفص  بأني مسأائ  اخلالفأة يف االلت امأات ال اشأئة عأ  فعأ  غأري مشأروع موليأا  ا دواء

املتعلقأأأة سحلقأأأوق واملطالبأأأات ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري  واملسأأأائ يف التقرينأأأر الثأأأاين( حُبثأأأت السأأأل  )
د ورأوا أن ذلأأك قأأ و ظر فيهأأا يف التقرينأأر الثالأأث()سأأيُ   ينلحأأق ضأأررا  سلدولأأة السأأل مشأأروع موليأأا  

عأدم  هأا  أينّأدحتليل الأت ينتعأنيالفأة اخلينتعلأق بفئأات  وفي أالأ و  لأه يف الع أ و  ينؤمي دىل تكأرار ال
فيهأأا الدولأأة  ظأأ مأأ  ااعضأأاء الت ييأأ  ااساسأأي الأأ ي اقرتحأأه املقأأرر اخلأأاص بأأني احلأأاالت الأأت ت

ييأأأ  دىل أن  أأأ ا الت  أشأأأاروا و غأأأري أن أعضأأأاء آخأأأرين وواهلأأأا مأأأ  الوجأأأومحأأأاالت و السأأأل  قائ أأأة 
ااعضأاء ووافأق و السياسأة العامأةنتيجأة العتبأارات  و أ دمنأاالأدول   اتسلضرورة ممارسأ تدع ه ال

يف املسأأائ   سأأواء السأأابق للج أأة  ع أأ احلفأأا  علأأى االتسأأاق مأأع المهيأأة أ علأأى أينضأأا  بوجأأه عأأا 
فعأأال ملأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  ااا بشأأفنسأأي ا    والاملضأأ ون املتعلقأأة سملصأأطلحات أو

 وغري املشروعة موليا  
دضأأأأافة  دىل عأأأدم مأأأأ  ااعضأأأأاء معأأأأالقواعأأأأد املقرتحأأأأة  ل ثأأأانويينتعلأأأأق سلطأأأأابع ال وفي أأأا -238

اتفأأأاق بأأأني  أي يف حالأأأة عأأأد  وجأأأوم ت طبأأأق دال  ص علأأأى أن مشأأأارينع املأأأوام الينأأأمشأأأروع مأأأامة 
أمأد بعأض  لصأدم  أ ا ا و ويفمأ  فعأ  غأري مشأروع موليأا   تضأررةيف ذلك الدولة امل ااطرا   مبا
مأأأ   عهأأأدات ااحامينأأأةالتو االتفاقأأأات غري أأأا مأأأ  معا أأأدات و وجأأأوم ل ةااساسأأأي مهيأأأةاا ااعضأأأاء
قواعأأد  اسأأت تاج احلأأ ر يف التأأ ا عأأ  رأي مفأأام  أنأأه ين بغأأي  عأأرب أينضأأا  دول اخللأأ و وأُ جانأأب الأأ

طأأرا  فيهأأاو  اا سأأوى  لأأ ِ تُ  تكأأون ضأأيقة ال طأأاق وال مأأا عامأأة مأأ  االتفاقأأات القائ أأة  الأأت مثأأريا  
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  ع لهأا فقأط علأى مسأؤولية الأدول عأ  اافعأال يين بغي للج ة ترم ع  رأي مفام  أنه أُعرب م ا
 تكون ااطرا  املتضررة م ها موال  أينضا و الت غري املشروعة موليا  

املشام  املتعلقة مبسؤولية الأدول يف "ليصبح واقرتح بعض ااعضاء تغيري ع وان املوضوع  -239
 ضأأأ  بشأأأفن دمكانيأأأة ت ظأأأيم مشأأأارينع املأأأوام  مقرتحأأأات دمت أينضأأأا  وقُأأأو "ة الأأأدولحأأأاالت خالفأأأ

 عدةو أج اء

 تعليقال حمددة )ب( 

 حاالت خالفة الدول املش ولة مبشارينع املوام - 5مشروع املامة  ‘1‘ 
مأع ااع أال  صأياغته تفأقت  الأ ي 5ع  أتينيأد م ملشأروع املأامة  ااعضاء ع وما  أعرب  -240

 "ال ين شف حق ع  سطأ "مع املبدأ ااساسي  تسق أينضا  مأن مشروع املامة  وذُمرو السابقة للج ة
دعأأأأالن مبأأأأامئ القأأأأانون الأأأأدويل املتعلقأأأأة ) 1970 ( لعأأأأا 25-م)2625وقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة 

ينتعلأق مبشأروعية اخلالفأة   وفي أا(و سلعالقات الومينة والتعاون بني الدول وفقا  مليثاق اامم املتحدة
حأأأأاالت اخلالفأأأأة املشأأأأروعة وغأأأأري  ُتضأأأأا  دىلتوجأأأأد فئأأأأة اثلثأأأأة  ااعضأأأأاء أنأأأأه ال الحأأأأغ بعأأأأض

مبعأ ل عأ  العواقأب  ين بغأي ال ظأر فيهأا اخلالفة مشروعيةاملشروعةو ورأى أعضاء آخرون أن مسفلة 
ات ري ينتعلأأق أبي تغيأأأ يف ذلأأك مأأا   مبأأااملشأأروعةغأأري للخالفأأة  - املسأأؤولية مأأ  حيأأث - احملت لأأة
قأق حي قأد ال 5ع  رأي مفأام  أن مشأروع املأامة  عرب أينضا  و وأُ حتدث قبلها ةغري مشروع دقلي ية

ؤمي دىل ينم  نطاق تطبيق مشارينع املوام قد  ةم ه  ان استبعام اخلالفة غري املشروع رامالغرض امل
مأا ما    ةغأري مشأروع املعل ة بصورة لصا  الدول اخلل  حتقيق فائدة  في ا وك  اعتبار  مفارقة 

فهأم ينُ  ال قأد الدولأةيف مسأؤولية  نتفأاء اخلالفأةينأد أي اسأتث اء مأ  القاعأدة العامأة املتعلقأة سحتد أن
 على أنه ين طبق عليهاو

 قاعدة عامة - 6امة مشروع امل ‘2‘ 
يف مسأأؤولية  انتفأأاء اخلالفأأةقاعأأدة   عأأ  مأأوافقتهم علأأىأعأأرب ااعضأأاء ع ومأأا   يف حأأني -241
 عأأدة أعضأأاء أن صأأياغة مشأأروع املأأامة الحأأغ فقأأد  6ة يف مشأأروع املأأام اامل صأأوص عليهأأ الدولأأة
 ومانأت لصأياغة يف  أ ا الصأدم س قرتحأات املتعلقأةد  عأدم مأ  املو وقُأتفتقر دىل الوضوح امل مور
خالفة الدول  تتوضيح أن املسؤولية ع  اافعال غري املشروعة يف حاالدىل  يف مجلة أمورهتد  

ص تأأ دذا مانأأت مشأأارينع املأأوام  ت الفعأأ  غأأري املشأأروع  دالللدولأأة الأأت ارتكبأأسل سأأبة  ت شأأف دال ال
 على خال  ذلكو

  أعأأأأرب بعأأأأض بشأأأأفن انتفأأأأاء اخلالفأأأأة ينتعلأأأأق ساسأأأأاس القأأأأانوين للقاعأأأأدة العامأأأأة وفي أأأا -242
نسأأب ن  أأ   القاعأأدة مسأأت دة مأأ  قواعأأد أب القائأأ  ااعضأأاء عأأ  أتينيأأد م لأأرأي املقأأرر اخلأأاص

على و   املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافعال غري املشروعة موليا  امل صوص عليها يف املوام  التصر 
نتيجأأة طبيعيأأة لتعرينأأ  مسأأؤولية الأأدول الأأوارم يف ة  أأي اخلالفأأ انتفأأاء قاعأأدة نأبوجأأه اخلصأأوص 

تلأ  عأأ  مسأفلة اخلالفأأة  التصأأر   نسأبو غأأري أن أعضأاء آخأأرين  رأوا أن مسأفلة هأام  1املأامة 
  ان مسأأأأائ  اخلالفأأأأة التباسأأأأا   ولّأأأأدقأأأأد ين "التصأأأأر  "نسأأأأب صأأأأيغة اسأأأأتخدا يف املسأأأأؤولية  وأن 

 نسأبها سأبقالأت  ينتعلق سافعأال غأري املشأروعة موليأا   في ا ت شف دال سؤولية الدولة المب ينتعلق في ا
مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة  2دىل الدولة السل  مبوجأب املأامة 
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عأأرب و وأُ مسأأفلة االنتقأأالعأأ   قائ أأة مسأأؤولية مثأةتكأأون    لأأ ال َّْسأأب أأ ا  مثأأ  غيأأاب ؛ ويفموليأا  
وغري أأأا مأأأ  القواعأأأد املتعلقأأأة  تصأأأر ال  سأأأبعأأأ  رأي مفأأأام  أن القواعأأأد العامأأأة املتعلقأأأة ب أينضأأأا  

 لقواعد املتعلقة  الفة الدولوس يف الواقع تتفثر قدمبسؤولية الدول 
دىل  فيهأأا بعأأض ااعضأأاء أن اإلشأأارة رأى  6امة مأأ  مشأأروع املأأ 4ينتعلأأق سلفقأأرة  وفي أأا -243

مسأأأؤولية الأأأدول؛ معي أأأة مأأأ   جوانأأأب لتقتصأأأر علأأأىمأأأ  نطأأأاق مشأأأارينع املأأأوام  يحدّ سأأأ" تعأأأوينض"
 ق  الأت سأتُ  ول لك  ف   الضروري توضيح نطاق االلت امات ال اشئة ع  فع  غأري مشأروع موليأا  

املتعلقة ض القاعدة العامة قوّ ت 4الفقرة يف حاالت اخلالفة يف املسؤوليةو ورأى أعضاء آخرون أن 
تعأأارض مأأع املبأأدأ العأأا  ت  و 6امل صأأوص عليهأأا يف اةأأ ء ااول مأأ  مشأأروع املأأامة سنتفأأاء اخلالفأأة 

 وين بغي أن ينتح   وحد  املسؤولية ع  فعله غري املشروع مرتكب الفع ن د القائ  للقانون

 مولة م  أج اء انفصال - 7مشروع املامة  ‘3‘ 
 مصأطلح وع وانأه دىل 7مشروع املأامة  أي دشارة يفح   اللج ة  يف أعضاء عدةاقرتح  -244

أأيناملصأأطلح قأأد   أأ ا االنفصأأال"  ان" بعأأض  رأىو و شأأروعةغأأري امل الفأأةشأأ   اخلينر علأأى أنأأه فسَّ
اخلالفأأة الأأوارمة يف  ات مأأ  قاعأأدة انتفأأاءسأأتث اءالتؤينأأد ا ال احملأأدومة الأأدول اتااعضأأاء أن ممارسأأ

"دذا اقتضأأأت سأأأرو   عبأأارات رأى عأأأدم مأأ  ااعضأأأاء أندضأأافة دىل ذلأأأك  و و 7مة مشأأروع املأأأا
"صأأأألة و(  2"جهأأأأاو اتبأأأأع لوحأأأأدة دقلي يأأأأة" )يف الفقأأأأرة و ( 3و 2خاصأأأأة ذلأأأأك" )يف الفقأأأأرتني 

عرب ع    أُ 2ينتعلق سلفقرة  في او  وةواضح  ي عبارات غري( 3" )يف الفقرة تتح  "و مباشرة" 
أصأأبح  علأأى ينأأد جهأأاو اتبأأع للدولأأة السأأل طأأابع مسأأت ر  ذو فعأأ   فَّأأ رأي مفأأام  أنأأه ع أأدما ين

حيأأأدث أي نقأأأ  لل سأأأؤولية  دمنأأأا وكأأأ  دثبأأأات    الاخللأأأ  الدولأأأة أجهأأأ ة جهأأأاوا  مأأأ  بعأأأد في أأأا
  ونْسأأأب أي م ه أأأا دمأأأا دىل الدولأأأة غأأأري املشأأأروعة موليأأأا  ارتكأأأاب فعلأأأني م فصأأألني مأأأ  اافعأأأال 

احلقأأأوق  ووينأأأععأأأ  رأي مفأأأام  أن بعأأأض معأأأاينري ت عأأأرب أينضأأأا  وأُ دىل الدولأأأة اخللأأأ و  السأأأل  أو
غأأري  مأأ  مشأأارينع املأأوام  دىل و  دىل مشأأروع املأأامة  أأ اين بغأأي أن تضأأا   بعأأد اخلالفأأة وااللت امأأات

مأأ  الوضأأوح يف  أأ ا الصأأدمو ورأى أعضأأاء آخأأرون أن  وفر م ينأأدا  ينأأ قأأد اةأأائروأن مفهأأو  اإلثأأراء 
 يف   ا السياقو ذات صلة سملوضوعكون ت قد ال اةائرالقواعد امل طبقة على اإلثراء 

  وقُأد  عأدم 7م  مشروع املامة  4ينتعلق سلفقرة  وأعرب عدة أعضاء ع  أتينيد م في ا -245
م  املقرتحات املتعلقة سلصياغة م  أج  توضيح الصلة القائ ة بني نسب تصرفات حرمأة مترمينأة 

لتأأارينخ الأأ ي حتأأدث فيأأه اخلالفأأةو  ينرتتأأب علأأى ذلأأك مأأ  نقأأ  لل سأأؤولية يف ا غأأري مترمينأأة ومأأا أو
و/أو  8ُقدمت مقرتحات بشفن الصياغة م  أج  ضم مشروع املامة   ا دىل مشروع املأامة  م ا

 و9دىل مشروع املامة 

 ستقلة حدينثا  املدول ال - 8مشروع املامة  ‘4‘ 
ينيأد والقأت املأامة أت و8مشأروع املأامة ُقد  عأدم مأ  املقرتحأات املتعلقأة سلصأياغة بشأفن  -246

ن تعت أأأد اللج أأأة يف الضأأأرورة املسأأأت رة أبأعضأأأاء آخأأأرون وشأأأكك العدينأأأد مأأأ  أعضأأأاء اللج أأأةو 
عفا عليه ال م  على  فهو امل سعتبار أن   ا " "الدول املستقلة حدينثا   ينتم تكرينسه لأ مشروع مامة

ت تعأأة اقأأاليم غأأري امللكأأ  أعضأأاء آخأأرين  الحظأأوا أن اة عيأأة العامأأة تُبقأأي علأأى قائ أأة ا وينبأأدو مأأا
  وأن حاالت خالفة قائ ة على مبأدأ تقرينأر املصأري تثأري خصوصأيات قانونيأة معي أة سحلكم ال ايت
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" ضأأأأأأ   تعرينأأأأأأ  "الأأأأأأدول املسأأأأأأتقلة حأأأأأأدينثا   دمراجواقأأأأأأرتح عأأأأأأدة أعضأأأأأاء  ين بغأأأأأي عأأأأأأد  دغفاهلأأأأأأاو
 و2 مشروع املامةاملصطلحات الوارمة يف 

مأ   2 بغأي ال ظأر فيهأا يف دطأار الفقأرة وأُعرب ع  رأي مفام  أن م  بأني املعأاينري الأت ين -247
بأأد مأأأ  اإلشأأارة دىل الصأأألة املباشأأرة احملت لأأأة بأأني الفعأأأ  غأأري املشأأأروع موليأأأا     ال8مشأأروع املأأأامة 

  رأى بعأض ااعضأاء 3ينتعلأق سلفقأرة  والسكان  عوضا  ع  دقليم الدولة اخلل  فحسبو وفي ا
  حرمأأات "التحرينأأر الأأوطر"  وأنأأه وكأأ  غأأري الت رمينأأة" سيشأأ  أن مفهأأو  "احلرمأأات الت رمينأأة أو

 و7م  مشروع املامة  4سلتايل اعت ام الصياغة نفسها املستخدمة يف الفقرة 

 نق  ج ء م  دقليم الدولة - 9مشروع املامة  ‘5‘ 
بشأأفن  اآلراء الأأت أعربأأوا ع هأأاأن  دىل   أشأأار عأأدة أعضأأاء9ينتعلأأق مبشأأروع املأأامة  في أأا -248

 اتاملتعلقأأأة مب ارسأأأ اآلراءيف ذلأأأك    مبأأأاينلأأأ   تعدينلأأأه تعأأأدين  مأأأامأأأع   أأأا  ت طبأأأق 7مشأأأروع املأأأامة 
توضأأيح    وضأأرورةاخلالفأأة نتفأأاءالأأدول احملأأدومة لأأدعم االسأأتث اءات مأأ  القاعأأدة العامأأة املتعلقأأة س

 لصياغةوس قرتحات املتعلقةد  عدم م  املقُ و املعد املقصوم م  بعض املصطلحات املستخدمةو 

 احتام الدول - 10ة مشروع املام ‘6‘ 
ووال  الأأأةتعلقأأأني حبامل 11و 10امتني املأأأ روعيمأأأ  أعضأأأاء اللج أأأة أن مشأأأ عأأأدمالحأأأغ  -249

ينتسأق مأع القاعأدة  ال خالفأة يف املسأؤوليةلل افأرتاض عأا  الدولة السل  مأ  الوجأوم ينقومأان علأى
ينكفأي  ينوجأد مأا ال نأهرأوا أو و 6يف مشأروع املأامة  بي أةامل الدولةمسؤولية العامة النتفاء اخلالفة يف 
يف بعأأأض  دال أتينيأأأدا   ينلقأأأى ال  يخلالفأأأة الأأأس املتعلأأأق دعم  أأأ ا االفأأأرتاضلأأأمأأأ  ممارسأأأات الأأأدول 

اامثلأأة الأأت قأأدمها املقأأرر  وأضأأافوا أن أع أأال معهأأد القأأانون الأأدويلو الكتأأاست اامامويأأة  ويف
غأأأري  فعأأأالاا حأأأد ذاتأأأه مأأأ ينُعتأأأرب يف  ال كثأأأري مأأأ  ااحيأأأان  ممأأاالب أأأ ع امللكيأأأة يف تتعلأأأق اخلأأاص 
   القيأأا  ببسأأاطةيف غيأأاب املوافقأأة مأأ  غأأري امل كأأ   بعأأض ااعضأأاء أنأأه أمأأدو و موليأأا   ةاملشأأروع

الدولأأة اخللأأ و ورأى بعأأض ااعضأأاء أن  الواقعأأة علأأى لت امأأاتالا بشأأفن اتأي افرتاضأأ  تاجسأأتس
الفأأة قأأد نتفأأاء اخلقأأة سالقاعأأدة العامأأة املتعل نقأأض السياسأأايت الأأ ي ينقأأو  عليأأهااسأأاس امل طقأأي 
 دضأأافة دىل ذلأأك  لأأأوحغ أنو و دىل نتأأائج جأأأائرة م صأأفة أو دىل نتأأأائج غأأري اامأأر ينأأؤمي يف واقأأع

قأد ينأؤمي دىل نتأائج متيي ينأةو  تأ ال قائ أة الأت اللدولة السأل  سآاثر قانونية  عد  دحلاق دحلاق أو
 ر أهن أأأا ينقي أأأان اليقأأأنيسعتبأأأا 11و 10امتني املأأأ روعيوأعأأرب أعضأأأاء آخأأأرون عأأأ  أتينيأأأد م ملشأأ

بأأأ لك حقأأأوق حيفظأأان   و مجيأأأع اافعأأأال غأأري املشأأأروعة موليأأأا   املرتتبأأأة علأأىاآلاثر القانونيأأأة  بشأأفن
 ااطرا  املتضررةو

هأد  دىل ين ومأان بعضأها  10صأياغة مشأروع املأامة ب ملقرتحات املتعلقأةد  عدم م  اقُ و  -250
ينتعلأق  دىل أن ال تأائج القانونيأة في أا ا  الأدول  نظأر  حتأام بأنيدوالة أي دشارة دىل الت يي  بني أنأواع اال

 عترب متطابقةوسخلالفة يف املسؤولية تُ 

 ا الل الدول - 11مشروع املامة  ‘7‘ 
 11 مشأأروع املأأامةو  10املأامة  مأ  مأأ  مشأأروع  دضأافة دىل املالحظأأات الأت ت طبأأق علأأى -251

 عي أةم صأعوستينطأرح  11ع املأامة أعال   أشار عأدم مأ  أعضأاء اللج أة دىل أن مشأرو  امل مورين 
 ضوء السياق ال ي حيدم بدرجة مبرية طبيعة ا الل الدولو يف بع اينة فيهال ظر  وملب
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سأي ا    والةغري واضأح 11املامة  مشروع م  1اللج ة أن الفقرة  يف أعضاء عدة رأىو  -252
الأت ستشأارك د ااطأرا  ينأمأ  املهأم حتدقأالوا دن ينتعلق بعبارة "ر  ا  سالتفاق على ذلأك"؛ و  في ا
نقأ   اخللأ  أو الأدول تووينع املسؤولية بأني ش  دذا مان نطاق االتفاق سي االتفاق  وما ذلكيف 

 يسعدم م  ااعضاء أن دمراج واجب التفاوض ل رأى  2ينتعلق سلفقرة  في او املسؤولية نفسهاو 
د  عأأدم مأأ  قُأأو و اميذات طأأابع درشأأغة اأن تظأأ  الصأأي ب أأاء  علأأى ذلأأك مأأ  املهأأم أن  و الئ أأا  م
 وصياغةسل ملقرتحات املتعلقةا

 العك  النهائي )ج( 
ينتعلق سلشك  ال هائي ال ي ين بغي أن ينتخ   املشأروع  الحأغ عأدم مأ  ااعضأاء  في ا -253

 ارينعمشأأأ   قبيأأأ املأأأوام  مأأأ ارينعأن بعأأأض الأأأدول قأأأد أعربأأأت عأأأ  تفضأأأيلها لشأأأك  آخأأأر غأأأري مشأأأ
و املأأوام ارينعأينأأدت شأأك  مشأأ قأأد أخأأرى رغأأم أن موال   اسأأت تاجات  مشأأارينع مبأأامئ توجيهيأأة أو

عأأأرب عأأأ  رأي مفأأأام  أن الشأأأك  ال هأأأائي وكأأأ  أن ينتقأأأرر يف مرحلأأأة الحقأأأةو والحأأأغ بعأأأض أُ و 
مفسأاس   السأتخدامهاااعضاء أنه قد ينكون م  املفيد ال ظر يف دمكانية صياغة أحكأا  منوذجيأة 

 وخلالفةس املتعلقةتفاقات الا بشفنلتفاوض ل

 انمج العم  املستقبليلر  )د( 
و  سأأأتقبليمقرتحأأأات املقأأأرر اخلأأأاص بشأأأفن بأأأرانمج الع أأأ  امل أعضأأأاء اللج أأأة ع ومأأأا   أينّأأأد -254
ظأأأأر يف مواضأأأأيع أخأأأأرى  مثأأأأ  مور ال أُعأأأأرب عأأأأ  رأي مفأأأأام  أنأأأأه ين بغأأأأي لل قأأأأرر اخلأأأأاص  م أأأأا

 وأثر سياسات عد  االعرتا  يف مسائ  اخلالفة يف املسؤوليةو  امل ظ ات الدولية

 ملةحظال اخلتامية للمقرر اخلاصا -3 
مأأأ  التعليقأأأات  دواء العأأأدم الكبأأأرياملقأأأرر اخلأأأاص عأأأ  امت انأأأه   أعأأأرب مل اقشأأأةعلأأأى دثأأأر ا -255

 علأأى  أأوت أاول املوضأأوع ل املتاحأأة امل اقشأة الأأت رمأأ ت علأأى أفضأ  السأأب مب حأأى الأوارمة  ورحأأب 
ة ومالءمأأأ  تأأدوين  املوضأأوع مأأدوى اةأأينتعلأأق سلشأأكوك الأأت أُعأأرب ع هأأأا بشأأفن  متأأواونو وفي أأا
رأينأأأه أبن املوضأأوع م اسأأب للتأأدوين  والتطأأأوينر  اإلعأأراب عأأ    مأأّرر املقأأأرر اخلأأاصاملوضأأوع لأأ لك

الأأأت خلفتهأأأا أع أأأال التأأأدوين   ثغأأأراتالتأأأدرملي  انأأأه ينهأأأد  دىل دلقأأأاء م ينأأأد مأأأ  الضأأأوء علأأأى ال
املوضوع  و شرح   الغرض م وأوضح أن السابقة للج ة يف جمايل مسؤولية الدول وخالفة الدولو

بشأفن وضأع قواعأد جدينأدة  ال  الأدول علأى القواعأد العامأة ملسأؤولية الأدول خلالفأةالتفثري احملت أ  
  أأوأث أاء ع أ  اللج أة بشأأفن مسأؤولية الأدول  املسأأائ  أ    عأأد  ت أاولأن  واعتأربالأدولو  خالفأة
قأأأرر اخلأأأاص أنأأأه امل رأىأمأأأا  مواصأألة ال ظأأأر فيهأأأا مأأأ  جانأأب اللج أأأةو و  عقبأأأة مدروسأأأة  ال معأأوة
اآلاثر أن ينشأري دىل  مأا ينوجد يف املوام املتعلقة مبسؤولية الدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة موليأا   ال

أشأار  و م اخلالفة الدول بك  بساطة نتيجة   ت تفي لفع  غري املشروع موليا  ا املرتتبة على القانونية
املشأام  " ليصأبح تغيأري ع أوان املوضأوع يف للج أةأن ت ظر ا ينوافق على فكرةاملقرر اخلاص دىل أنه 

 "واملتعلقة مبسؤولية الدول يف حاالت خالفة الدول
 بشأأأأفن عضأأأأاءااسأأأأي ا التعليقأأأأات الأأأأت أمىل إأأأأا  ينتعلأأأأق سملسأأأأائ  امل هجيأأأأة  وال وفي أأأأا -256
اة أأأع بأأأني التطأأأوينر التأأأدرملي للقأأأانون الأأأدويل  اعت امأأأه  أمأأأد املقأأأرر اخلأأأاص وافرةاملتأأأ اتامل ارسأأأ

 امل شأوم بني القانون ينُ مرينوجد فرق  مع والينة اللج ةو وأشار دىل أنه ال سقدوين ه  و و هنج ينتوت
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يف ذلأأأأك املعا أأأأدات الث ائيأأأأة واملتعأأأأدمة  الأأأأدول  مبأأأأا ات  وأن ممارسأأأأسياسأأأأة العامأأأأةعتبأأأأارات الاو 
 والسياسة العامةعتبارات ااطرا   تتفثر أينضا  س

 املتعلقأأةومت أأا ا يف االجتهأأامات القضأأائية  ءا  بطأأياجتأأ بأأرووالحأأغ املقأأرر اخلأأاص م أأا  -257
اتفأق مأع احملأامم اإلقلي يأة حلقأوق اإلنسأانو و  علأى صأعيدسأي ا    والالدولأةمسؤولية يف سخلالفة 

  أأ اه اعت أأد يف تقرينأأر  دىل حأأد مبأأري علأأى الكتأأاست اامامويأأة  لك أأه اعتأأرب أن دنأأ الأأرأي القائأأ 
ذلأأك   وعأأالوة علأأىلتحدينأأد قواعأأد القأأانونو  دضأأافيةلة وسأأيبوصأأفها مأأع مور الكتأأاست   سأأجمين

  ة يئأأأات تأأأدوين  خاصأأأ وضأأأعتهابشأأأفن املوضأأأوع  سأأأابقة مشأأأارينع وجأأأوماملقأأأرر اخلأأأاص أن  أمأأأد
غأري مل مأة    مأع ذلأك و وأضأا  أن اللج أةتهأمهي على ينؤمد دمنا سي ا معهد القانون الدويل  وال
 اهليئاتو تلك اضطلعت إا تال ةالسابق ع السا

  ةمسأأؤولية الدولأأ يفملوضأأوع خالفأأة الأأدول  أساسأأيةينتعلأأق بتحدينأأد قاعأأدة عامأأة  وفي أأا -258
العامأة  دىل  القواعأد أو  أ   القاعأدةمثأة حاجأة دىل وضأع ن د مع الرأي القائ املقرر اخلاص  اتفق

ء  ب امسؤولية الدولة ) ولغرض دقامةجانب االستث اءات الت ت طبق على فئات معي ة م  اخلالفةو 
مبعأأد أن الفعأأ  أو االلتأأ ا    مطلقأأة اخلالفأأة قاعأأدة   ينُعأأّد انتفأأاء(  غأأري املشأأروع موليأأا   هأأافعل علأأى

لفعأأ  غأأري رتتبأأة علأأى ااملاآلاثر القانونيأأة فأأدىل الدولأأة السأأل و  دالملأأب أال ينُعأأ اي  بأأه املخأأ الأأدويل 
  والتأأأأدابري املضأأأأامة االلتأأأأ ا  سلكأأأأ ّ و يف ذلأأأأك الظأأأأرو  ال افيأأأأة لعأأأأد  املشأأأأروعية   املشأأأأروع  مبأأأأا
 الدولة اخلل  مسأؤولة تصبح على الدولة السل  م  حيث املبدأو والتظ  ملها سارينة امل ك ة  

الأت  قد تكون مسؤولة ع  اافعال غري املشأروعة و ي يف املقاب رتكبهو ت فع  غري مشروع مع  
غأأري  رمأأة مترمينأأة أونسأأب تصأأرفات ح أو روقاخلأأ اسأأت رار   يف حأأاالت مأأ  قبيأأ ترتكبهأأا ب فسأأها

آباثر ينتعلأأق  اخلالفأأة في أأا انتفأأاءبعأأض االسأأتث اءات مأأ  قاعأأدة    أأاكدضأأافة دىل ذلأأك  و مترمينأأةو 
وجأومو ال مأ الدولأة السأل   بأ والتأ ول  و أي آاثر ال  لفعأ  غأري املشأروع موليأا  انمجة ع  ا معي ة
الأأأدينون يف و  تلكأأأات اإلقلأأأيم والسأأأكان وامل علأأأى غأأأرار اسأأأت رار وجأأأوم أأأ   اآلاثر قائ أأأة وتظأأأ  

مفتوحأة  سلتفميأدهي ف  احلال يُنست د دليها يف     ااسباب االستث ائية الت أما حاالت اخلالفةو
الدولأأة اخللأأ  مسأأؤولة  فيهأأا تصأأبح تا حتأأدم حأأاال لل  اقشأأةو ومأأع ذلأأك  فأأ ن  أأ   الظأأرو  ال

 تضأأأأررةالأأأأدول امل هأأأأاعأأأأد  ترمل يهأأأأاالث أأأأاء عل تعأأأأني؛ بأأأأ  ينهأأأأاترتكب علأأأأى أفعأأأأال م موضأأأأع لأأأأو  أو
 ضوااشخاص املتضررين  مون تعوين أو

الدولة السل   ظ  فيهاوأشار املقرر اخلاص دىل أن الت يي  ااساسي بني احلاالت الت ت -259
مأأع   أأو ينتسأأقو   وصأأ  فأأروق حقيقيأأة تأأ ول فيهأأا مأأ  الوجأأوم ينقأأو  علأأىاحلأأاالت الأأت و قائ أأة 

 ورأى أن وامل ك أة للسياسأة العامأة عتبأاراتالا الفئات املعرت  إا م  اخلالفة  بصر  ال ظر ع 
 القواعأأد واالسأأتث اءات احملأأدمة املأأرام وضأأعها يف  أأ ا الصأأدم ملأأب أن تصأأاغ بطرينقأأة مت أأع ال تأأائج

مسأأائ  اخلالفأأة يف االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  فعأأ   بأأني فصأأ ال صأأفةو وسإلشأأارة دىل املغأأري اةأأائرة و 
املتعلقة سحلقأوق  سائ املو يف التقرينر الثاين( جرى حبثها   )ارتكبته الدولة السل غري مشروع موليا  

 ظر فيهأأأا يف لدولأأأة السأأأل  )سأأأيُ ينُلحأأأق ضأأأررا  س واملطالبأأأات ال اشأأأئة عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع موليأأأا  
ممأأأج عأأأ  طرينأأأق    هاينأأأةاليف  التكأأأرار الحأأأغ املقأأأرر اخلأأأاص أنأأأه وكأأأ  جت أأأب   التقرينأأأر الثالأأأث(

 االقتضاءو ع د وامامل ارينعمش
ااخأرى   قرتحأاتأعرب املقرر اخلاص عأ  موافقتأه علأى العدينأد مأ  التعليقأات وامل م ا -260
بني الفع  غري املشروع موليا  وسكان الدولأة اخللأ ؛  القائ ة ال ظر يف الصلة ضرورةيف ذلك:  مبا
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علأأى أي التأأ ا  سملسأأؤولية مأأ  جانأأب الدولأأة  تضأأررالشأأخص امل أو املتضأأررة أمهيأأة موافقأأة الدولأأةو 
حكأأأم مأأأ  أمهيأأأة االتفاقأأأات واإلعأأأالانت االنفرامينأأأة يف مسأأأائ  اخلالفأأأة؛ وضأأأرورة دمراج و خللأأأ ؛ ا

وافأأق علأأى ضأأرورة دضأأافة عأأدم  ملشأأارينع املأأوامو م أأا ثأأانويدىل الطأأابع ال صأأراحة   لإلشأأارة ااحكأا 
 املتعلقة  ورأى أنه ين بغي الت سك بعدم م  مقرتحات الصياغة 2م  التعارين  دىل مشروع املامة 

 ووحمتوا ا يك  مشارينع املوامإ
غري  القانون م  أشخاصا   ت اول أينضا  املقرر اخلاص أن مشارينع املوام ين بغي أن ت أضا و  -261
 أأ ا الأأ هج مأأع اةأأ ء ااول مأأ  املأأوام املتعلقأأة ينتسأأق و و سعتبأأار م مأأ  املتضأأررين  احملت لأأنيالأأدول 

االلت امأات الدوليأة  خأرقعلأى  ت ت طبأق أينضأا    الأمبسؤولية الدول ع  اافعال غري املشروعة موليأا  
 للدول جتا  اةهات الفاعلة ااخرىو

ينتسأأأق مأأأع  قأأأرتحأن  أأأ ا امل أتميأأأد    مأأأرر املقأأأرر اخلأأأاص5ينتعلأأأق مبشأأأروع املأأأامة  وفي أأأا -262
تفاقية فيي ا خلالفة الدول يف ممتلكات ومع ا 1978 لعا  اتفاقية فيي ا خلالفة الدول يف املعا دات

دذا مأأأان  ينأأأ ال مأأأ  غأأأري الواضأأأح مأأأا وأشأأأار دىل أنأأأه الو 1983 لعأأأا  وحمفوساهتأأأا ومينوهنأأأاالدولأأأة 
مشأأأروع وذمأأأر أن الأأأدولو  نشأأأاءن ينتعلأأأق في أأأا معي أأأة وقأأأائع  ظم متامأأأا  ينأأأالقأأأانون الأأأدويل احلأأأدينث 

علأأأى  أأأو ينتسأأأق مأأأع و بشأأأك  دملأأأاي   طأأأاق املأأأامي ملشأأأارينع املأأأوامهأأأد  دىل حتدينأأأد الين 5 املأأأامة
مأ ح أي  حأوال مأ  اا حأالأبي   شأروع املأامةينأرام مب بقة للج ة بشفن اخلالفةو والااع ال السا

دمكانيأة  دمنا  و ينت اولم  املسؤولية؛  ع  طرينق دعفائها غري املشروعة اخلل  دىل الدول امتياوات
 املسؤوليةو ال اشئة ع  قوقاحلنق  و  انتقال االلت امات

 قرتحأأأاتلعدينأأأد مأأأ  املس املقأأأرر اخلأأاص دنأأأه ينرحأأأبقأأأال   6ينتعلأأأق مبشأأأروع املأأأامة  وفي أأا -263
  فيت ال "تعوينض"املقرر اخلاص أن اإلشارة دىل  وضح  أ4ينتعلق سلفقرة  و وفي اوضيحهلت وارمةال

 على الدولة السل و سارينة تظ الت و سؤولية الدول  املتعلقة مبأمهية القواعد ااخرى 
بشأأأفن  قرتحأأأاتر اخلأأأاص علأأأى عأأأدم مأأأ  امل  وافأأأق املقأأأر 7ينتعلأأأق مبشأأأروع املأأأامة  وفي أأأا -264

 قأأال دن عبأأارةدضأأافة دىل ذلأأك  و ؛ االنفصأأال"أي دشأأارة فيأأه دىل "حأأ   يف ذلأأك  الصأأياغة  مبأأا
ينتعلأق  و وفي أاسأيتعني حأ فها حتتاج دىل م يند م  التوضأيح أو "دذا اقتضت سرو  خاصة ذلك"

فئأأات اخلالفأأة الأأت سأأبق أن  مجيأأع ه ين بغأأي احلفأأا  علأأىاملقأأرر اخلأأاص أنأأرأى   8مبشأأروع املأأامة 
ينتعلأأأق بكأأأ  مأأأ  مشأأأروع  و وفي أأأايف ذلأأأك فئأأأة الأأأدول املسأأأتقلة حأأأدينثا   نظأأأرت فيهأأأا اللج أأأة  مبأأأا

تشأأري دىل  "املقأأرر اخلأأاص أن عبأأارة "جهأأاو اتبأأع لوحأأدة دقلي يأأة ذمأأر  9ومشأأروع املأأامة  7 املأأامة
يف حالأة الأدول  لأ ايت  م أامأ  االسأتقالل امبأرية درجأة  بفيهأا  أ   ااجهأ ة  ت تأعاحلاالت الأت ت

 يف   مبأااملتعلقأة سلصأياغة مأ  املقرتحأات علأى عأدم وافأقين قأال دنأه االحتامينةو وعالوة على ذلك 
مأأأ   حكأأأم واحأأأد ضأأأ   9و 8و 7مشأأأارينع املأأأوام الأأأت هتأأأد  دىل اة أأأع بأأأني  املقرتحأأأات ذلأأأك

 تسأتتبعالت امات  قامةد 9و 8و 7شارينع املوام مب ينرام ال أنه و وأوضح املقرر اخلاص أينضا  ااحكا 
 الدولة اخلل و تلقائيا  دىل نق  االلت امات

العدينأد مأ   دنأه ينوافأق علأى املقرر اخلأاص قال  11و 10 امتنيامل يينتعلق مبشروع وفي ا -265
العامأأأأةو وأمأأأد مأأأأع ذلأأأأك أن مشأأأأروع  ة يف دطأأأأار اةلسأأأأةبأأأأدينت خأأأأالل امل اقشأأأالتعليقأأأات الأأأأت أُ 

لُيسأأتعاض إأأا عأأ  اخلالفأأة التلقائيأأة  تأأ ص علأأى قاعأأدة ال للأأدحض قابلأأة أنشأأف قرين أأة  10 املأأامة
 أأ ع امللكيأأة علأأى احلأأاالت املتعلقأأة ب رأى أنذلأأك   دضأأافة دىلو اخلالفأأة يف مجيأأع الظأأرو و  انتفأأاء

ينتعلأأأأق مبشأأأأروع  و وفي أأأأاأهنأأأأا غأأأأري متصأأأألة سملوضأأأأوع سعتبأأأأار دمهاهلأأأأاوكأأأأ   ال مشأأأأروع  أأأأو غأأأأري
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شأأروع مأأامة مب الحقأأا   سأأتك  يُ ساسأأتهاليل  حكأأم عأأا ه مبثابأأة أنأأ  أمأأد املقأأرر اخلأأاص 11 املأأامة
الدولأأة  ارتكبتأأه االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع موليأأا   تووينأأععأأاينري وقواعأأد مب ينتعلأأق آخأأر

 وتعد موجومة السل  الت م
 بعأض ااعضأاء وافقةمب املقرر اخلاص عل ا   أحاط  ستقبليينتعلق بربانمج الع   امل في او  -266

نقأ  حقأوق   صأوص  ووافأق علأى أن الرتميأ  يف التقرينأر الثالأث  ي اقرتحأهعلى برانمج الع   ال
الع أأ   وأن مور  جت بأأا  لتكأأرارتأأاج دىل مراسأأة متفنيأأة حيقأأد  تضأأررةالسأأل  املالدولأأة مطالبأأات  أو

 دىل جانب مسائ  أخرىويف مرحلة الحقة  أينضا    ظر فيهأن ينُ  امل ظ ات الدولية وك 


