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  الفصل السابع  
 خالفة الدول يف مساولية الدولة

 مقدمة -ألف 
الفأأة الأأدول يف خ"(، دمراج موضأأوع 2017لجثأأة، يف مورهتأأ. الت.سأأعة والسأأتني  القأأررت  -72

وأح.طأأت  و(1441 يف بأأرانمج ع لهأأ.، وعيثأأت السأأيد سفيأأ  شأأتورم. مقأأررا  خ.صأأ.   "ةمسأأؤولية الدولأأ
، بقرار اللجثة 2017 م.نون ااول/مينس ل  7  املؤر  72/116 .اة عية الع.مة الحق. ، يف قرار 

 انمج ع له.ودمراج املوضوع يف بر 
( الأ ي A/CN.4/708ويف الدورة نفسه.، نظرت اللجثة يف التقرينر ااول لل قرر اخل.ص   -73

حملة ع  ااحك.  الع.مأة ينقد  ينتض   عرض.  لثهج املقرر اخل.ص بشفن نط.ال املوضوع ونت.ئجه، و 
.قشأة الأيت مارت يف اةلسأة الع.مأة، قأررت اللجثأة أن حتيأ  دىل ةثأة املتعلقة سملوضوعو وعقأب املث

وقأت الحأق، أح.طأت  ويف ورمت يف تقرينأر املقأرر اخلأ.صو م .  ،4 دىل 1 مالصي.غة مش.رينع املوا
اللأ ين  اعت أدهت .  2و 1 اللجثة عل .  سلتقرينر املؤقت لرئيس ةثة الصي.غة عأ  مشأروعي املأ.متني

 و(1442 ة، و و تقرينر ُقدِّ  دىل اللجثة للعلم فق ةثة الصي.غة بصفة مؤقت
يف التقرينأأأأأأأر ال أأأأأأأ.ين لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأ.ص  (،2018  ونظأأأأأأرت اللجثأأأأأأأة يف مورهتأأأأأأأ. السأأأأأأأبعني -74
 A/CN.4/719 مسأؤولية (، ال ي ينتث.ول شرعية اخلالفة، والقواعد الع.مأة املتعلقأة خبالفأة الأدول يف

الدولأأة، وبعأأ  الفئأأ.ت اخل.صأأة مأأ  خالفأأة الأأدول يف االلت امأأ.ت الث.شأأئة عأأ  املسأأؤوليةو وعقأأب 
 5 ماملث.قشأأة الأأيت مارت يف اةلسأأة الع.مأأة، قأأررت اللجثأأة أن حتيأأ  دىل ةثأأة الصأأي.غة مشأأ.رينع املأأوا

عل أأ.  سلتقرينأأر وقأأت الحأأق، أح.طأأت اللجثأأة  ويف ورمت يف تقرينأأر املقأأرر اخلأأ.صو م أأ.  ،11 دىل
، الأيت 6و 5 ، وع  مشأروعي املأ.متني2 ة، الفقر 1 ةاملؤقت لرئيس ةثة الصي.غة ع  مشروع امل.م

 و(1443 اعت دهت. ةثة الصي.غة بصفة مؤقتة، و و تقرينر ُقدِّ  دىل اللجثة للعلم فق 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
(و A/CN.4/731، التقرينأأر ال .لأأث لل قأأرر اخلأأ.ص  ُعأأرض علأأ  اللجثأأة، يف مورهتأأ. احل.ليأأة -75

ومأأ.ن معروضأأ.  علأأ  اللجثأأة أينضأأ.  مأأ مرة مأأ  اام.نأأة تتضأأ   معلومأأ.ت عأأ  املع. أأدات الأأيت قأأد 
 (وA/CN.4/730تكون هل. أمهية اع .هل. املقبلة يف   ا املوضوع  

وتثأ.ول املقأأرر اخلأأ.ص يف بداينأأة تقرينأأر  ال .لأأث املؤلأأ  مأأ  أربعأأة أجأأ اء عأأدما  مأأ  املسأأ.ئ   -76
يف ذلك بع  االعتب.رات الع.مأة  اةأ ء ااول(و وبعأد ذلأك، انقأش املقأرر اخلأ.ص  مب. الت هيدينة،

عة موليأ.  املرتكبأة ضأد الدولأة السأل ، املس.ئ  املتعلقة  ل الضرر الث.جم ع  اافعأ.ل غأ  املشأرو 
__________ 

وينأأأ  ااجأأأ  و وقأأأد أُمرج املوضأأأوع يف بأأأرانمج الع أأأ  الط2017أاير/مأأأ.ينو  9، املعقأأأومة يف 3354يف جلسأأأته.  (1441 
الواثئأأق ( اسأأتث.ما  دىل املقأأرتح الأأوارم يف املرفأأق سء لتقرينأأر اللجثأأة  2016للجثأأة يف أثثأأ.ء مورهتأأ. ال .مثأأة والسأأتني  

 ((وA/71/10  10 الرمسية للج عية الع.مة، الدورة احل.مينة والسبعون، امللحق رقم
التقرينأأأأأأأأأر املؤقأأأأأأأأأت لأأأأأأأأأرئيس ةثأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأي.غة متأأأأأأأأأ.ح يف الأأأأأأأأأدلي  التحليلأأأأأأأأأي اع أأأأأأأأأ.ل ةثأأأأأأأأأة القأأأأأأأأأ.نون الأأأأأأأأأدويل:  (1442 

http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtmlو 
 واملرجع نفسه (1443 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/708
http://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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مأأع دينأأالء اال ت أأ.  بشأأك  خأأ.ص ملط.لبأأ.ت اةأأل يف فئأأ.ت خمتلفأأة مأأ  خالفأأة الأأدول، ومأأ لك 
الأأأُثهج املتثوعأأأة ةأأأل الضأأأرر الثأأأ.جم عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  املرتكبأأأة ضأأأد رعأأأ.اي الدولأأأة 

مبخطأ  مشأ.رينع املأوام  ينتعلأق في أ.تقثيأة قد  املقرر اخل.ص مقرتحأ.ت  م .  السل   اة ء ال .ين(و
 اة ء ال .لث(و مث عرض برانمج الع   املقب  بشفن املوضوع  اة ء الرابع(و وطأرح املقأرر اخلأ.ص 

(، 15و 14و 13و 12و Yو X، الفقأأأأرة  و( و2 معأأأأدة مشأأأأ.رينع مأأأأوام جدينأأأأدة  مشأأأأ.رينع املأأأأوا
 ااجأ اء ااول وال أ.ين وال .لأث( مأع عثأوانني مقرتحأني واقرتح تثظيم مش.رينع املوام يف ثالثأة أجأ اء 

 و(1444 للج أين  ال .ين وال .لث
__________ 

، وعثأأأأأواان اةأأأأأ أين  ال أأأأأ.ين 15و 14و 13و 12و Yو X، الفقأأأأأرة  و( و2ينأأأأأرم في أأأأأ. ينلأأأأأي نأأأأأص مشأأأأأ.رينع املأأأأأوام  (1444 
 وال .لث، سلصيغة اليت اقرتحه. املقرر اخل.ص يف تقرينر  ال .لث:

  2مشروع املادة  
 املصطلحات املستادمة

 اغراض مش.رينع املوام    : ووو  
ينُرام بتعب  "الدول املعثية"، في . ينتص  حب.لأة مأ  حأ.الت خالفأة الأدول، مولأة ارتكبأت   و(  

مول خلفأأت أاي   قبأأ  اترينأأخ خالفأأة الأأدول فعأأال  غأأ  مشأأروع موليأأ. ، ومولأأة متضأأررة هبأأ ا الفعأأ ، ومولأأة أو
 وووم   .تني الدولتني  

 وعة مولي.  اليت ارتكبته. الدولة السل جل الضرر الث.جم ع  اافع.ل غ  املشر  -عثوان للج ء ال .ين  
  Xمشروع مادة  

 نطاق اجلزء الثاين
تثطبق أحك.    ا اة ء عل  جأل الضأرر الثأ.جم عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.  الأيت ارتكبتهأ.   

 حتص  الدولة املتضررة بشفهن. عل  جل م.م  قب  اترينخ خالفة الدولو الدولة السل  واليت مل
  ج ء ال .لثعثوان لل 

 جل الضرر الث.جم ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.  املرتكبة ضد الدولة السل 
  Yمشروع مادة  

 نطاق هذا اجلزء
تثطبأأق مأأوام  أأ ا اةأأ ء علأأ  جأأل الضأأرر الثأأ.جم عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ.  املرتكبأأة ضأأد   

 جل م.م  قب  اترينخ خالفة الدولوحتص      الدولة بشفهن. عل   الدولة السل  واليت مل
  12مشروع املادة  

 حاالت خالفة الدول اليت تظل فياا الدولة السلف قائمة
 يف ح.الت خالفة الدول: -1 
أي دقليم تكون مولة مسؤولة ع  عالق.تأه الدوليأة  عثدم. ينصبح ج ء م  دقليم مولة، أو  أ(  

 دقليم مولة أخرى  أوينشك  ج ءا  م  دقليم تلك الدولة، ج ءا  م   وال
أم أأر، مأأع بقأأ.ء  أجأأ اء مأأ  دقلأأيم مولأأة لتشأأكي  مولأأة واحأأدة أو عثأأدم. ينثفصأأ  جأأ ء أو  ب(  

 الدولة السل  ق.ئ ة  أو
عثدم. تكون الدولة اخللأ  مولأة مسأتقلة حأدين .  مأ.ن دقلي هأ. قبأ  اترينأخ خالفأة الأدول   ج(  

 عالق.ته الدولية  مب.شرة دقلي .  اتبع.  وم.نت الدولة السل  مسؤولة ع 
جيوو للدولة السل  املتضررة بفع  غ  مشروع مولي.  ارتكبته مولة أخرى أن تطلأب مأ   أ   الدولأة اةأل  

 حىت بعد اترينخ خالفة الدولو
، جيأأوو للدولأأة اخللأأ  أن تطلأأب مأأ  الدولأأة املسأأؤولة اةأأل يف الظأأرو  1علأأ  الأأرغم مأأ  الفقأأرة  -2 

متعلقأأ.  بأأ لك اةأأ ء مأأ  دقلأأيم الدولأأة السأأل  الأأ ي أصأأبح دقلأأيم الدولأأة  اخل.صأأة الأأيت ينكأأون فيهأأ. الضأأرر
 برع.اي الدولة السل  ال ين  أصبحوا رع.اي الدولة اخلل و اخلل  أو

 أبينة مسفلة تعوين  بني الدولة السل  والدولة اخلل و 2و 1ال ن  أحك.  الفقرتني  -3 
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 3480 دىل 3475 .ونظأأأأأرت اللجثأأأأأة يف التقرينأأأأأر ال .لأأأأأث لل قأأأأأرر اخلأأأأأ.ص يف جلسأأأأأ.هت -77
 3480 .و وقأأأأأأررت اللجثأأأأأة، يف جلسأأأأأأته2019 همتوو/ينوليأأأأأ 15 دىل 8  املعقأأأأأومة يف الفأأأأأرتة مأأأأأأ

 Xو، الفقأرة  و( 2 م، أن حتي  دىل ةثأة الصأي.غة مشأ.رينع املأوا2019 همتوو/ينولي 15 املعقومة يف
، وعثأأواين اةأأ أين  ال أأ.ين وال .لأأث، بصأأيغته. الأأوارمة يف التقرينأأر ال .لأأث 15و 14و 13و 12و Yو

 لل قرر اخل.ص، مع مراع.ة اآلراء املعرب عثه. يف املث.قشة الع.مةو
أول ، يف تقرينأأر 2019 همتوو/ينوليأ 24 املعقأومة يف 3489 .ونظأرت اللجثأة، يف جلسأته -78
اليت اعت دهت. ةثة ، 5و 2و 1 ممش.رينع املواواعت دت مؤقت.  ،(1445 املوضوع لجثة الصي.غة ع ل

 أمان (و 1-الصي.غة مؤقت.  يف مورتيه. الت.سعة والستني والسبعني  انظر الفرع جيم
، عأأأرض رئأأأيس ةثأأأة الصأأأأي.غة 2019 همتوو/ينوليأأأ 31 املعقأأأومة يف 3495 ةويف اةلسأأأ -79

اليت اعت دهت. ةثة الصي.غة مؤقت.  يف الدورة احل.ليةو وقد  9و 8و 7 متقرينرا  مؤقت.  ع  مش.رينع املوا
وأح.طأأت اللجثأأة عل أأأ.  و(1446 ُعأأرض التقرينأأر للعلأأأم فقأأ ، و أأو متأأأ.ح يف املوقأأع الشأأبكي للجثأأأة

 مبش.رينع املوام م ل . قدمته. ةثة الصي.غةو

__________ 

  13مشروع املادة  
 احتاد الدول

أم أأأر وتشأأأكالن بأأأ لك مولأأأة خلفأأأ.  واحأأأدة، جيأأأوو للدولأأأة اخللأأأ  أن  مولتأأأ.ن أوعثأأأدم. تتحأأأد  -1 
 تطلب اةل م  الدولة املسؤولةو

 تتفق الدول املعثية عل  خال  ذلكو مل م. 1تثطبق الفقرة  -2 
  14مشروع املادة  

 احنالل الدول
ة السأأأل ، جيأأأوو أم أأأر وتأأأ ول الدولأأأ عثأأأدم. تثفصأأأ  أجأأأ اء مأأأ  دقلأأأيم مولأأأة لتشأأأكي  مولتأأأني أو -1 

 أم ر م  الدول اخلل  أن تطلب اةل م  الدولة املسؤولةو لواحدة أو
ينثبغأأأي أن أتخأأأ   أأأ   املط.لبأأأ.ت واالتف.قأأأ.ت يف االعتبأأأ.ر وجأأأوم صأأألة بأأأني عواقأأأب الفعأأأ  غأأأ   -2 

 رع.اي الدولة اخلل ، ونسبة تووينع ع.ملة، وغ  ذلك م  العوام  ذات الصلةو املشروع مولي.  ودقليم أو
 أبينة مسفلة تعوين  بني الدول اخلل و 2و 1ال ن  أحك.  الفقرتني  -3 
  15مشروع املادة  

 احلماية الدبلوماسية
ينتعلأأق بشأخص ينكأون أحأد رع.اي أأ. يف  جيأوو للدولأة اخللأ  أن متأأ.رس احل .ينأة الدبلوم.سأية في أ. -1 

الضأأرر، شأأرينطة أن تكأأون لأأدى  ينكأأ  مأأ  رع.اي أأ. يف اترينأأخ حأأدوث اترينأأخ تقأأدمي املط.لبأأة رمسيأأ.  ولكثأأه مل
ينكأأأون الشأأأخص قأأأد فقأأأد جثسأأأيته وامتسأأأب، لسأأأأبب  الشأأأرمة جثسأأأية الدولأأأة السأأأل  أو الشأأأخص أو

 ينتع.رض مع الق.نون الدويلو ينتص  بتقدمي املط.لبة، جثسية الدولة الس.بقة عل   و ال ال
بعأأأد اترينأأأخ اخلالفأأأة ، جيأأأوو للدولأأأة اخللأأأ  أن تواصأأأ  1مبوجأأأب الشأأأروط ذاهتأأأ. املبيثأأأة يف الفقأأأرة  -2 

 مط.لبة بدأهت. الدولة السل  يف دط.ر ة.رسة احل .ينة الدبلوم.سيةو
بتطبيق قواعأد مسأؤولية الدولأة املتعلقأة  ثسأية املط.لبأ.ت وقواعأد احل .ينأة  2و 1ال ن  الفقراتن  -3 

 الدبلوم.سيةو
تقرينأأر رئأأيس ةثأأة الصأأي.غة والبيأأ.ن املتصأأ  بأأه مت.حأأ.ن يف الأأدلي  التحليلأأي اع أأ.ل ةثأأة القأأ.نون الأأدويل  انظأأر  (1445 

 أعال (و 2احل.شية 
 املرجع نفسهو (1446 
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شأأأأروح  2019 س ب/أغسأأأأط 9 املعقأأأأومة يف 3507 .واعت أأأأدت اللجثأأأأة يف جلسأأأأته -80
 2-الأأأيت اعُت أأأدت بصأأأفة مؤقتأأأة يف الأأأدورة احل.ليأأأة  انظأأأر الفأأأرع جأأأيم 5و 2و 1 ممشأأأ.رينع املأأأوا

 أمان (و

 عرة املقرر اخلاص للتقرير الثالث -1 
للجثأأأة يف  أأأ ا ذمأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص أن اةأأأ ء ااول مأأأ  تقرينأأأر  ال .لأأأث أشأأأ.ر دىل ع أأأ  ا -81

املوضأأأأأأوع حأأأأأأىت اآلن ودىل مأأأأأأوج  املث.قشأأأأأأة الأأأأأأيت مارت يف اللجثأأأأأأة الس.مسأأأأأأة للج عيأأأأأأة الع.مأأأأأأةو 
اللجثأأة الس.مسأأة  ويف املقأأرر اخلأأ.ص أنأه ينأأويل التعليقأأ.ت الأيت أُبأأدينت يف ةثأأة القأ.نون الأأدويل ومأرر

رينر  و مت.بعة ا ت .مه، وأمد أنه مثفتح عل  أي طروح بشفن مقرتح.تهو وق.ل دن اهلد  م  التق
ملر لهو ودىل ج.نأب تعرينأ  جدينأد واحأد  ال سبق ذمر ، مون تسرع م. برانمج الع  ، عل   و

ينُقأأأرتح سأأأوى أربعأأأة مشأأأ.رينع مأأأوام موضأأأوعية  مل وحك أأأني بشأأأفن خمطأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام ااربعأأأة،
  مأ  جديندةو وأوضح التقرينر م لك الثهج ال ي اتبعه املقرر اخل.ص حي.ل املوضوع، سستبع.م م

االنقضأ.ء التلقأ.ئي لل سأأؤولية والثقأ  التلقأ.ئي لل سأأؤولية يف حأ.الت خالفأة الأأدولو وفي أ. خيأأص 
أم أر مأ   أو احت .ل حدوث حأ.الت معقأدة عثأدم. حتأتج مبط.لبأة سةأل الدولأُة السأل  وواحأدةٌ 

.  أن مأ  الدول اخلل ، أوضح املقرر اخل.ص أن     املسفلة ستع.جلظ يف تقرينأر  الرابأعو واعتأل أينضأ
يُنصألح فيهأ. الضأأرر  ال تشأأ   سأوى احلأ.الت الأأيت ال املفيأد الأثص صأراحة  علأأ  أن مشأ.رينع املأوام

 هل ا الغرضو Yو Xسةل قب  اترينخ خالفة الدول واقرتح مشروعي امل.متني 
وتثأأأ.ول اةأأأ ء ال أأأ.ين مأأأ  التقرينأأأر جأأأل الضأأأرر الثأأأ.جم عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.   -82

ملسأؤولية الدولأة عثأدم. حتأدث  "بلسأ.لا"يُنسأ   اة.نأب  مأ. د الدولأة السأل ، وعأ.جلاملرتكبة ضأ
سلدولأة املتضأررةو وعلأ  الثقأي  مأ  قأرار معهأد القأ.نون الأدويل املتعلأق  ينتعلأق في أ.خالفة الدول 

خبالفأأأة الأأأدول يف الشأأأؤون املتصأأألة سملسأأأؤولية الدوليأأأة، اقأأأرتح املقأأأرر اخلأأأ.ص حتليأأأ  دمك.نيأأأة نقأأأ  
ال مبعأأ ل عأأ  االلت امأأ.ت، مأأع مراعأأ.ة وجأأوم اخأأتال   أأ.  بأأني مسأأفلة اخلالفأأة يف احلأأق يف احلقأأو 

التعأأأوين ، مأأأ  جهأأأة، ومسأأأفلة اخلالفأأأة يف االلت امأأأ.ت الث.شأأأئة عأأأ  مسأأأؤولية الدولأأأة، مأأأ  انحيأأأة 
أخرى، ينت    يف أن احلق يف اةل  و نتيجة لفع  غ  مشروع مولي.  ترتكبأه الدولأة املسأؤولة الأيت 

 غ  متفثرة سلتغ ات اإلقلي ية املفضية دىل خالفة الدولوتبق  
وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، ميأأأ  املقأأأرر اخلأأأ.ص بأأأني احلأأأ.الت الأأأيت تظأأأ  فيهأأأ. الدولأأأة السأأأل   -83

ق.ئ أأة بعأأد اترينأأخ اخلالفأأة واحلأأ.الت الأأيت تأأ ول فيهأأ. الدولأأة السأأل و فعثأأدم. تبقأأ  الدولأأة السأأل  
مط.لبة الدولة املسؤولة سةل عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة الأيت تؤثر اخلالفة يف حقه. يف  ل  ق.ئ ة،

تكون ارتكبته. قب  اترينخ اخلالفةو وتستثد     املط.لبأة دىل القواعأد الث.ا أة ملسأؤولية الأدول عأ  
جييب عل  مجيع ااسأئلة الأيت ميكأ  أن ت أور عثأدم.  ال اافع.ل غ  املشروعة مولي. و غ  أن ذلك

 حصأأأأرا  يف جأأأأ ء مأأأأ  اإلقلأأأأيم الأأأأ ي أصأأأأبح جأأأأ ءا  مأأأأ  الدولأأأأة اخللأأأأ و أو أس.سأأأأ.  ينأأأأؤثر الضأأأأرر 
نقأ  اإلقلأيم، عثأدم. ينأؤثر الضأرر يف أشأخ.ص  أو االنفصأ.ل أو ح.الت م   دهن.ء االسأتع .ر ويف

ينصأأبحون في أأ. بعأأد مأأ  رعأأ.اي الدولأأة اخللأأ ، اعتأأل املقأأرر اخلأأ.ص أن مأأ  غأأ  املأأرجح أن تظأأ  
املط.لبة  ل ااضرار بعد اترينخ اخلالفةو وعل  الثقي  م  ذلك، وفق.  الدولة السل  ق.مرة عل  

ينثتقأأ  احلأأق يف اةأأل مأأ  الدولأأة  ال للأأرأي السأأ.ئد يف الفقأأه، عثأأدم. ينثتهأأي وجأأوم الدولأأة السأأل ،
السأأأل  دىل الدولأأأة اخللأأأ و ومأأأع ذلأأأك، حأأأ ر املقأأأرر اخلأأأ.ص مأأأ  املع.ملأأأة الت يي ينأأأة للأأأدول عثأأأد 

 ر، سلثظأأأأر دىل أن التفرينأأأأق بأأأأني حأأأأ.الت ا أأأأالل الدولأأأأة وانفصأأأأ.هل. م أأأأ ا  التثأأأأ.وع علأأأأ  االسأأأأت را
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دىل معأأ.ين  موضأوعيةو وعأأالوة  علأ  ذلأأك، ينبأأدو  ال ينسأأتثد دىل اعتبأ.رات سي.سأأية أوسأع نط.قأأ.   مأ.
يف املط.لبأأأة  أأأل ااضأأأرار يف الدولأأأة السأأأل  تعكأأأس مأأأ  ب.   "يلشخصأأأا"أن فكأأأرة حصأأأر احلأأأق 

ينعتل أأ.  وال ؤولية الأأدول مرتبطأأة ارتب.طأأ.  وثيقأأ.  سلشخصأأية االعتب.رينأأة،وضأأعي.  تقليأأداي  ينأأرى أن مسأأ
 جم وعة م  احلقوال وااللت ام.ت ال .نوينةو

وينقأأد  التقرينأأر مأأ لك حتلأأيال  ملط.لبأأ.ت اةأأل يف خمتلأأ  فئأأ.ت خالفأأة الأأدول اسأأتث.ما  دىل  -84
هليئأأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأة، سأأي . االتف.قأأ.ت والقأأرارات الصأأ.مرة عأأ  احملأأ.مم وا وال ة.رسأأة الأأدول،

و أأي ة.رسأأة ضأأيقة الثطأأ.ال بسأأبب العأأدم احملأأدوم مأأ  حأأ.الت خالفأأة الأأدولو وتسرتشأأد مشأأ.رينع 
دىل االعتب.رات امل مورة أعال ، وتستثد دىل الت يي  بني احل.الت اليت تظ  فيهأ.  14 دىل 12 ماملوا

دم املقرر اخل.ص عل  أن عب.رة الدولة السل  ق.ئ ة واحل.الت اليت ت ول فيه. الدولة السل و وش
املستخدمة يف مش.رينع املوام     تدح  أي امع.ء سخلالفة التلق.ئية وتعكأس  "بوو أن تطلجي"

طلب.  ةل الضررو وق.ل دن  أ ا  أو ببس.طة الفكرة الق.ئلة دن الدولة اخلل  تستطيع تقدمي مط.لبة
واليت تتبعه. اللجثة يف   ا املوضوعو وتش  الثهج ينتفق مع ااولوينة اليت تُعط  ع وم.  لالتف.ق.ت 

دىل أن أي مط.لبأأ.ت واتف.قأأ.ت ينثبغأأي أن أتخأأ  يف االعتبأأ.ر وجأأوم صأألة  14 ةمأأ  املأأ.م 2 ةالفقأأر 
رعأأ.اي الدولأأة اخللأأ ، ونسأأبة تووينأأع ع.ملأأة، وغأأ   أو بأأني عواقأأب الفعأأ  غأأ  املشأأروع موليأأ.  ودقلأأيم

    مبدأ اإلثراء اة.ئروذلك م  العوام  ذات الصلة، اليت ميك  أن تش
وتث.ول التقرينر أينض.  دمك.نية اخلالفة يف احلق يف اةل يف احل.الت اليت ينكون فيهأ. الفعأ   -85

غأأ  املشأأروع موليأأ.  قأأد ارُتكأأب ضأأد رعأأ.اي الدولأأة السأأل ، اسأأتث.ما  دىل حتليأأ  نطأأ.ال أوسأأع مأأ  
.ت القضأأ.ئية الدوليأأة وةثأأة اامأأم يف ذلأأك االتف.قأأ.ت وة.رسأأة احملأأ.مم واهليئأأ مبأأ. ة.رسأأ.ت الأأدول،

 املتحأأأدة للتعوينضأأأ.تو وتبأأأني مأأأ  ذلأأأك أن تقأأأدمي الدولأأأة اخللأأأ  مط.لبأأأة  سةأأأل لأأأيس أمأأأرا  نظأأأراي  
ينقتصأأر علأأ  العالقأأ.ت بأأني الأأدولو بأأ  توجأأد نتأأ.ئج ع ليأأة مه أأة مل .رسأأة الأأدول  وال انمرا ، أو

فيهأأ. قبأأ  اترينأأخ اخلالفأأة أفأأرام أصأأبحوا احل .ينأأة الدبلوم.سأأية ة.رسأأة فعليأأة يف احلأأ.الت الأأيت تضأأرر 
في أأأ. بعأأأد مأأأ  رع.اي أأأ.و والحأأأل املقأأأرر اخلأأأ.ص مأأأ لك أن تغيأأأ  اةثسأأأية، يف امل .رسأأأة والفقأأأأه 
احلدين ني، نتيجة خالفة الدول مقبول دىل حد مبأ  سعتبأ.ر  اسأت ث.ء مأ  الق.عأدة التقليدينأة الق.ئلأة 

و والحأل املقأرر اخلأ.ص أن  أ ا االقأرتاح 15 ة.مسست رار اةثسيةو وهل ا الغرض اقرُتح مشروع املأ
مأأ  مشأأروع  1 ةوتسأألم الفقأأر  و(1447 ينتفأأق مأأع املأأوام املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأأية بوجأأه خأأ.ص

أبن الدولة اخلل  جيوو هل. أن مت.رس احل .ينة الدبلوم.سية يف ا  ارو  خ.صة، بيث .  15 امل.مة
علأأ  أن الدولأأة اخللأأ  جيأأوو هلأأ.، مبوجأأب الشأأروط ذاهتأأ.، أن تواصأأ  بعأأد اترينأأخ  2 ةتأأثص الفقأأر 

مأ   3 ةاخلالفة مط.لبة بدأهت. الدولة السأل  يف دطأ.ر ة.رسأة احل .ينأة الدبلوم.سأيةو وتوضأح الفقأر 
نأأأالن بتطبيأأأق قواعأأأد مسأأأؤولية الدولأأأة املتعلقأأأة  ثسأأأية  ال 2و 1 أن الفقأأأرتني 15 ةاملأأأ.ممشأأأروع 

 املط.لب.ت وقواعد احل .ينة الدبلوم.سيةو
ورم  اة ء ال .لث م  التقرينأر علأ  خمطأ  مشأ.رينع املأوام املقدمأة حأىت اآلنو ورأى املقأرر  -86

وعي مأأأ.متني ملع.ةأأأة نطأأأ.ال مأأأ  مأأأ  اخلأأأ.ص أن مأأأ  املفيأأأد تثظي هأأأ. يف ثالثأأأة أجأأأ اء ودمراج مشأأأر 
املتعلأأأأق  2 ةو وفي أأأأ. خيأأأأص مشأأأأروع املأأأأ.مYو X اةأأأأ أين  ال أأأأ.ين وال .لأأأأث، ومهأأأأ. مشأأأأروع. املأأأأ.متني

__________ 

، املرفأأقو وتأأرم مشأأ.رينع املأأوام الأأيت اعت أأدهت. 2007مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   6املأأؤر   62/67قأأرار اة عيأأة الع.مأأة  (1447 
 و50و 49، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقراتن 2006ووو حولية اللجثة وشروحه. يف 
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، الأأأ ي  "ةلأأأدول املعثيأأا"، اقرُتحأأأت فقأأرة جدينأأأدة  و( لتعرينأأ  تعبأأ  "ةملصأأطلح.ت املسأأتخدما" ب
 سي.ال خالفة الدولو ينش.ر دليه يف مش.رينع املوام، وال ي له مع  خ.ص يف م. م  ا  
بألانمج الع أ  املقبأ ، أشأ.ر املقأرر اخلأ.ص دىل أن تقرينأر  الرابأع سأ م  علأ   ينتعلق في .و  -87

أشك.ل املسؤولية يف سي.ال خالفة الدول واالحتجأ.ج هبأ. وسأيع.جل أينضأ.  مسأ.ئ  دجرائيأة ومسأ.ئ  
ة مول خلأأ  ومسأأفلة يف ذلأأك املشأأ.م  الأأيت تثشأأف يف احلأأ.الت الأأيت توجأأد فيهأأ. عأأد مبأأ. متثوعأأة،

 2020 عأ.  املسؤولية املشأرتمةو وأعأرب عأ  اامأ  يف االنتهأ.ء مأ  املوضأوع يف القأراءة ااوىل يف
 و2021 أو

 موجز املناقشة -2 

 تعليقات عامة )أ( 
ب أعضأأأ.ء اللجثأأأأة ع ومأأأ.  سلتقرينأأأر ال .لأأأأث لل قأأأرر اخلأأأ.ص، وأعربأأأأوا عأأأ  تقأأأأدينر م رّحأأأ -88

 اام.نةولل  مرة اليت أعدهت. 
مبثهجيأأة التقرينأأر، أثأأ  عأأدة أعضأأ.ء علأأ  املقأأرر اخلأأ.ص الستقصأأ.ئه ة.رسأأة  ينتعلأأق في أأ.و  -89

الدول والسوابق القض.ئية والفقه يف   ا الشفن، بيث . مع.  خرون دىل حتليأ   أ   املصأ.مر حتلأيال  
ق.نون الأدويلو أوثقو وح ر البع  م  االعت .م املفرط عل  املؤلف.ت اام.مميية وأع .ل معهد ال

ذ أب دليأه املقأرر اخلأ.ص مأ  أن ة.رسأة الأدول متثوعأة وحمأدمة السأي.ق.ت  مأ. واتفأق ااعضأ.ء مأع
وحس.سأأةو وأشأأ.ر بعأأ  ااعضأأ.ء أينضأأ.  دىل أن نأأدرة ة.رسأأة الأأدول ُسأأل  الضأأوء عليهأأ. خأأالل 

م أأر املث.قشأأة يف اللجثأأة الس.مسأأة، وجأأرى التشأأديند علأأ  ضأأرورة مراعأأ.ة مصأأ.مر مل .رسأأة الأأدول أ
املبأ.لغ الأيت  أو الحأل عأدم مأ  ااعضأ.ء أن االتف.قأ.ت اخل.صأة م .  تثوع.  عل  الصعيد اةغرايفو

اعتبأأ.رات  أو تأأدفعه. الأأدول علأأ  سأأبي  اهلبأأة أتي يف م أأ  مأأ  ااحيأأ.ن نتيجأأة اعتبأأ.رات سي.سأأية
مأأة تشأأك  ملأأيال  علأأ  وجأأوم ق.عأأدة ع. ال عالقأأة هلأأ. سلقأأ.نونو ومعظأأم  أأ   احلأأ.الت ال أخأأرى

 مل مة في . ينتص  خبالفة الدول، ودمن. تشك  ترتيب.ت حمدمة السي.الو
واتفأأق ااعضأأ.ء مأأأع املقأأرر اخلأأ.ص علأأأ  الطأأ.بع التك يلأأي ملشأأأ.رينع املأأوام وعلأأ  دعطأأأ.ء  -90

االتف.ق.ت امللمة بني الدول املعثية أولوينأةو واقأرُتح تثأ.ول الأدور املهأم الأ ي تؤمينأه االتف.قأ.ت مب ينأد 
عالوة  عل  ذلك، رأى بع  ااعض.ء أنه ينثبغي مث.قشة العالقة بأني اتفأ.ال املبلأغ م  التفصي و و 

 أأ ا الصأأدم، أُعأأرب عأأ  رأي  ويف املقطأأوع املأأل  قبأأ  اترينأأخ خالفأأة الأأدول ومبأأدأ اةأأل الك.مأأ و
توجأأد أم لأأة  دذ ينأأدل سلضأأرورة علأأ  جأأل م.مأأ ، ال مفأأ.م  أن وجأأوم اتفأأ.ال لصأأر  مبلأأغ مقطأأوع

عأأ  حمأأ.مم وطثيأأة جتيأأ  مط.لبأأ.ت اةأأل علأأ  الأأرغم مأأ  وجأأوم اتفأأ.ال سأأ.بق علأأ  قأأرارات صأأ.مرة 
 لصر  مبلغ مقطوعو

مأع بعأ  االسأت ث.ءاتو  وأمد عدة أعض.ء عل  الق.عدة الع.مأة الق.ئلأة سنتفأ.ء اخلالفأة، -91
 وفي أأ. أينأأد بعأأ  ااعضأأ.ء الأأثهج املأأرن الأأ ي اتبعأأه املقأأرر اخلأأ.ص، أمأأد  خأأرون ضأأرورة توضأأيح

  شأأفن  أأ ا الأأثهج أن حييأأد عأأ  الق.عأأدة الع.مأأة الق.ئلأأة سنتفأأ.ء اخلالفأأةو ورئأأي أن دذا مأأ.ن مأأ مأأ.
أن تقأأ.رب  أو اللجثأأة ميكثهأأ. أن تعأأرت  مب .رسأأة الأأدول احملأأدومة يف  أأ ا اجملأأ.ل يف بداينأأة شأأرحه.

املشأأروع بوصأأفه جهأأدا  ينرمأأي دىل وضأأع اتف.قيأأة جدينأأدة، و أأو أمأأر سأأيكون مر أأوان  بتفينيأأد الأأدولو 
تش  اللجثة صأراحة  دىل أهنأ. ع.مفأة علأ  التطأوينر التأدرجيي للقأ.نون الأدويل عثأد اقأرتاح  واقرتُح أن
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اعتب.ر أن الق.نون املثشوم ينثبغي  يف ذلك مب. مش.رينع املوام،  خ ة يف احلسب.ن أفض  امل .رس.ت،
ىل تفضأأأيالت سي.سأأأ.تيةو وعأأأالوة  علأأأ  ذلأأأك، أُعأأأرب عأأأ  رأي د ال أن ينسأأأتثد دىل أسأأأس صأأألبة،

ينثبغأأأي أن ينسأأأع  دىل حأأأ  مث.وعأأأ.ت غأأأ   وال أن ع أأأ  اللجثأأأة لأأأيس ذا طأأأ.بع حتكي أأأي،مفأأأ.م  
 ذات تطبيق ع. والقواعد املقرتحة  كونحمسومة بني الدول، وم  مث ينثبغي أن ت

وُمرر التفميد عل  أمهية احلف.  عل  االتس.ال، يف املصأطلح.ت واملضأ ون مليه أ.، مأع  -92
دىل أن  راء خمتلفأأأأة أُبأأأأدينت يف اللجثأأأأة الس.مسأأأأة بشأأأأفن مأأأأدى ااع أأأأ.ل السأأأأ.بقة للجثأأأأةو وأشأأأأ  

 وجأأأأأأوب تكأأأأأأرار ااحكأأأأأأ.  املثصأأأأأأأوص عليهأأأأأأ. يف اتف.قيأأأأأأة فييثأأأأأأأ. خلالفأأأأأأة الأأأأأأدول يف املع. أأأأأأأدات
 واتف.قيأأأأأأأة فييثأأأأأأأ. خلالفأأأأأأأة الأأأأأأأدول يف ةتلكأأأأأأأ.ت الدولأأأأأأأة وحمفوا.هتأأأأأأأ. ومينوهنأأأأأأأ.( 1448 1978 لعأأأأأأأ. 
دين . و وجأأرى التشأأديند أينضأأ.  علأأ  أن م.احكأأ.  املتعلقأأة سلأأدول املسأأتقلة حأأ  ،(1449 1983 لعأأ. 

مش.رينع املوام املقرتحة ينثبغي أن تكون متوافقة مع املوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  
 واملوام املتعلقة سحل .ينة الدبلوم.سيةو( 1450 املشروعة مولي.  

ة يف شأأأأ.م /جوانب مسأأأأؤولية الدولأأأأم"واقأأأأرتح عأأأأدة أعضأأأأ.ء تغيأأأأ  عثأأأأوان املوضأأأأوع دىل  -93
الفة الدول يف الشؤون املتصلة خ"دىل  أو اقرُتح يف اللجثة الس.مسة، م .  ،"لح.الت خالفة الدو 

، و و العثوان الأ ي ينسأتخدمه معهأد القأ.نون الأدويلو واقأرُتح عثأوان بأدين   أو "ةسملسؤولية الدولي
ة أعضأأأ.ء و وأشأأأ.ر عأأأد"لل الضأأأرر الثأأأ.جم عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  يف خالفأأأة الأأأدو جأأأ"

  خرين  دىل تفضيلهم االحتف.  سلعثوان احل.يل لل وضوعو

 خمطط مشاريع املواد )ب( 
أعأأأرب عأأأ  أتينيأأأد اقأأأرتاح املقأأأرر اخلأأأ.ص تثظأأأيم مشأأأ.رينع املأأأوام يف أجأأأ اء، ومأأأ لك دمراج  -94

اللأأ ين  ينبيثأأ.ن نطأأ.ال مأأ  جأأ ءو وقُأأد  اقأأرتاح  خأأر لتثظأأيم مشأأ.رينع املأأوام  Yو Xمشأأروعي املأأ.متني 
حبسب فئ.ت حمدمة مأ  خالفأة الأدول وتثأ.ول دمك.نيأة نقأ  احلقأوال وااللت امأ.ت معأ.  يف مشأ.رينع 

دذا م.ن ميك  مع.ةة املس.ئ  املتعلقأة سحلقأوال  م.   ا الصدم، انقش ااعض.ء ويف ه.واملوام نفس
واملط.لب.ت الث.شئة ع  فع  غ  مشروع مولي.  مبع ل ع  املسأ.ئ  املتعلقأة ساللت امأ.ت الث.شأئة عأ  

موجأب هلأ. يف  ال   ا الفعأ و وبيث أ. مأرر عأدة أعضأ.ء خمأ.وفهم مأ  أن ينأؤمي ذلأك دىل اومواجيأة
ق.بأ  للثقأ  مأ  الدولأة السأل   "بق مكتسأحأ"لع  ، أُعرب ع  رأي مفأ.م  أن احلأق يف اةأل ا

 غ  معرت  به يف الفقه الق.نوينو "ةاللت ام.ت املكتسبا"دىل الدولة اخلل ، يف حني أن مفهو  
واتفق بع  ااعض.ء أينض.  مع املقرر اخلأ.ص علأ  الت ييأ  العأ.  بأني احلأ.الت الأيت تظأ   -95
الدولأأة السأأل  ق.ئ أأة واحلأأ.الت الأأيت تأأ ول فيهأأ.، ودن طُأأرح تسأأ.ؤل ع أأ. دذا مأأ.ن ينثبغأأي أن فيهأأ. 

بفئأأ.ت حمأأدمة مأأ  خالفأأة الأأدول، أينأأد بعأأ  ااعضأأ.ء صأأي.غة  ينتعلأأق في أأ.ينكأأون الت ييأأ  أمالو و 
ال ي أُمجمت فيه ثأالث فئأ.ت مأ  خالفأة الأدول، يف حأني أعأرب  خأرون عأ   12 ةمشروع امل.م

__________ 

 United Nations, Treaty(، 1978 ب/أغسأأطس  23اتف.قيأأة فييثأأ. خلالفأأة الأأدول يف املع. أأأدات  فييثأأ.،  (1448 

Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3و 
 United(، 1983نيسأأ.ن/أبرين   8اتف.قيأأة فييثأأ. خلالفأأة الأأدول يف ةتلكأأ.ت الدولأأة وحمفوا.هتأأ. ومينوهنأأ.  فييثأأ.،  (1449 

Nations, Juridical Yearbook 1983 (Sales No. E.90.V.1), p. 139و 
، املرفأقو وتأرم مشأ.رينع املأوام الأيت اعت أدهت. 2001م.نون ااول/مينس ل   12ؤر  امل 56/83قرار اة عية الع.مة  (1450 

 و77و 76، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن 2001حولية ووو اللجثة وشروحه. يف 
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املتعلأأأأأق  2 ةدمو واقأأأأأرُتح تعرينأأأأأ  فئأأأأأ.ت اخلالفأأأأأة تلأأأأأك يف مشأأأأأروع املأأأأأ.مشأأأأأكومهم يف  أأأأأ ا الصأأأأأ
 و"ةملصطلح.ت املستخدما" ب

 )و(2 ةمشروع املاد )ج( 
، "ةلأأدول املعثيأأا"تسأأ.ءل بعأأ  ااعضأأ.ء ع أأ. دذا مأأ.ن مأأ  الضأأروري تعرينأأ  مصأأطلح  -96

 ال ي قد ين   التب.س. ، ورأوا أنه ينكفي توضيح ذلك يف الشرحو

 14 إىل 12 دمشاريع املوا )د( 
، رأى 14 دىل 12 ميف حني أيند بعأ  ااعضأ.ء الأثهج العأ.  دواء اةأل يف مشأ.رينع املأوا -97

 أ ا الصأدم، قُأدمت اقرتاحأ.ت صأي.غية  ويف غ.م و "بوو أن تطلجي"أعض.ء  خرون أن التعب  
سةألو ومأع ذلأك، تسأ.ءل شىت للت يي  بني احلق الق.نوين يف اةل واإلمك.نية اإلجرائيأة لل ط.لبأة 

بعأأأ  ااعضأأأ.ء عأأأ  جأأأدوى االعأأأرتا  سإلمكأأأ.انت اإلجرائيأأأة مون حتدينأأأد احلقأأأوال وااللت امأأأ.ت 
" ةأأأأألا"دذا مأأأأأ.ن ينثبغأأأأأي اسأأأأأتخدا  مصأأأأأطلح  مأأأأأ. املوضأأأأأوعيةو وأُعأأأأأرب عأأأأأ   راء خمتلفأأأأأة بشأأأأأفن

( "injury"  "رلضأأر ا"دذا م.نأأت اإلشأأ.رة دىل  ومأأ. يف مشأأ.رينع املأأوام تلأأك، " لتعأأوينا"مصأأطلح  أو
 مث.سبة يف ضوء املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و

ورأى عأأأدة أعضأأأ.ء أن مبأأأدأ اإلثأأأراء اةأأأ.ئر ميكأأأ  أن ينشأأأك  أس.سأأأ.  للتطأأأوينر التأأأدرجيي  -98
 ، ودن تسأأ.ءل  خأأرون ع أأ. دذا مأأ.ن ذلأأك مث.سأأب.  14 دىل 12 مللقأأ.نون الأأدويل يف مشأأ.رينع املأأوا

م.في.  يف سي.ال   ا املوضوعو ولوحل أينض.  أن مفهو  اإلثراء اة.ئر ينقع خ.رج نطأ.ال القواعأد  أو
 املتعلقة مبسؤولية الدولو

لظأأرو  ا"، أبأأرو بعأأ  ااعضأأ.ء ضأأرورة توضأأيح معأأ  12 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -99
أع أأأأأ.ل معهأأأأأد  تشأأأأأ  ال  أأأأأ ا الصأأأأأدم، ويف و2 ةيف الفقأأأأأر  ("special circumstances") "ةاخل.صأأأأ

يف السي.ال احملدم الحت .ل تق.سأم املسأؤولية بأني الدولأة  " دالةلظرو  اخل.صا"الق.نون الدويل دىل 
السل  والدولة اخلل  مح  است ث.ئيو واقرُتح أينض.  أن ينش.ر دىل االتف.ق.ت امللمة بني الدول يف 

 "particular circumstances"و وعالوة  عل  ذلك، ذُمر أن االتس.ال مطلوب مأع العبأ.رة 2 ةالفقر 
 12 ةمأ  مشأروع املأ.م 2 ةو وينبأدو أن صأي.غة الفقأر 9 دىل 7 ماليت سبق اقرتاحه. يف مش.رينع املوا

عواقبأأه ودقلأأيم الدولأأة  أو بأأني الفعأأ  غأأ  املشأأروع موليأأ.   "ةلصأألة املب.شأأر ا"أوسأأع نط.قأأ.  مأأ  شأأرط 
مأأأأأ  مشأأأأأروع  2 ةاملق.بأأأأأ ، تشأأأأأرتط الفقأأأأأر  ويف و9 دىل 7 مرع.اي أأأأأ. يف مشأأأأأ.رينع املأأأأأوا أو اخللأأأأأ 
  رعأأ.اي الدولأأة اخللأأ و أو بأأني عواقأأب الفعأأ  غأأ  املشأأروع موليأأ.  ودقلأأيم "ةلصأأ"وجأأوم  14 املأأ.مة
قد ينكون مفرطأ.  يف التقييأد، وأنأه ميكأ  االستع.ضأة عثأه سلعبأ.رة  "ع.اير "لوحل أن مصطلح  م .
فسه، طُرح سؤال ع . دذا م.نت مولأة الوقت ن ويف و" اشخ.ص اخل.ضعون لوالينة الدولة اخللا"

مسأأتقلة حأأدين .  نتيجأأة ة.رسأأة حأأق تقرينأأر املصأأ  ميكأأ  اعتب.ر أأ. مولأأة خلفأأ.  متضأأررة ذات حقأأوال 
مب.شأأرةو واقأأرُتح تضأأ ني الشأأرح متييأأ ا  بأأني حأأق مولأأة خلأأ  يف املط.لبأأة  أأل ااضأأرار وحأأق اافأأرام 

 ةواحملت   يف املط.لبة  ل ااضرار مون تدخ  م  الدول
  ا الصدم، أش   ويف و13 أوُقدمت أينض.  عدة مقرتح.ت متعلقة بصي.غة مشروع املبد -100

م  القرار ال ي ان   معهد القأ.نون الأدويلو وأشأ  دىل أن حأ.الت انأدم.ج الأدول  13 ةدىل امل.م
وحأأأ.الت ممأأأأج مولأأأة يف مولأأأأة أخأأأرى ق.ئ أأأأة ينثبغأأأأي تث.وهلأأأ. يف مشأأأأ.رينع مأأأوام مثفصأأأألةو ومأأأأع أن 
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انلأأت أتينيأأدا  اهنأأ. تعكأأس أولوينأأة أي اتفأأ.ال بأأني الأأدول املعثيأأة،  13 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 2 ةالفقأأر 
 رأى البع  أنه ميك  ح فه.و

للرتميأأأ  علأأ  ا أأأالل  1 ة، اقأأأرُتح أن تعأأ.م صأأأي.غة الفقأأر 14 ةمبشأأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -101
 2 ةدىل االتف.ق.ت يف الفقر الدولة مون اإلش.رة دىل انفص.ل ج ء م  الدولةو وينتعني شرح اإلش.رة 

و وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأ.م  أن االتف.قأأ.ت امللمأأة بأأني الأأدول اخللأأ  ينثبغأأي 14 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م
يف  "ةلصأ"و واقأرُتح توضأيح التعبأ  2 ةاعتب.ر أن هل. أولوينة عل  العوام  ااخرى امل مورة يف الفقأر 

 ينتعلأأق في أأ.ت أأ  أسأأئلة ة.ثلأأة  "ةالصأألغأأ  ذلأأك مأأ  العوامأأ  ذات و "، وذُمأأر أن العبأأ.رة 2 ةالفقأأر 
 و3 ةسعتب.رات العدل م   اإلثراء اة.ئرو وُقدمت أينض.  عدة مقرتح.ت متعلقة بصي.غة الفقر 

 15 ةمشروع املاد )ه( 
أبأدى عأدم مأ  ااعضأ.ء اتف.قأه مأع الأأثهج الأ ي اتبعأه املقأرر اخلأ.ص سلسأ .ح سسأأت ث.ء  -102

خالفأأة الأأأدول جتثبأأ.  لثشأأوء أوضأأ.ع ينفتقأأر فيهأأ. الفأأأرم دىل  مأأ  مبأأدأ اسأأت رار اةثسأأية يف حأأ.الت
 أ ا الصأدم، أشأأ  دىل مينب.جأة املأوام املتعلقأة  ثسأأية ااشأخ.ص الطبيعيأني يف ح.لأأة  ويف احل .ينأةو

وذُمأأر أنأأه ينثبغأأي دينأأالء املصأأ.ن املشأأروعة لكأأ  مأأ  الأأدول واافأأرام االعتبأأ.ر  ،(1451 خالفأأة الأأدول
أن الفقه وامل .رسة يف   ا اجمل.ل ليس. موحدين و وأُعأرب عأ  الواجبو وح ر أعض.ء  خرون م  

دذا مأأ.ن ينثبغأأي مع.ةأأة املسأأ.ئ  املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأأية يف دطأأ.ر  مأأ. بعأأ  الشأأكوك بشأأفن
 أأأ ا املوضأأأوعو وُشأأأدم علأأأ  ضأأأرورة الثظأأأر يف التعليقأأأ.ت الأأأيت أبأأأدهت. الأأأدول يف اللجثأأأة الس.مسأأأة 

 الدبلوم.سيةوبشفن املوام املتعلقة سحل .ينة 
مأ  املأوام  5 ةم  املأ.م 2 ةينتسق مع الفقر  15 ةوالحل بع  ااعض.ء أن مشروع امل.م -103

م  قرار معهد القأ.نون الأدويلو  10 ةم  امل.م 1 ةاملتعلقة سحل .ينة الدبلوم.سية، وم لك مع الفقر 
ينثبغأي أن تتعأ.رض  ال ومع ذلك، جرى التفميد عل  أن مش.رينع املوام اليت اقرتحهأ. املقأرر اخلأ.ص

مع املوام املتعلقة سحل .ينة الدبلوم.سيةو وُمعأي دىل مواصألة حتليأ  التف.عأ  بيثه أ.و واقأرُتح تضأ ني 
مأأ   5 ةمأأ  املأأ.م 4و 3 هأأ. يف الفقأأرتنيشأأرحه. الضأأ .انت املثصأأوص علي أو 15 ةمشأأروع املأأ.م

سأأأوال ت"املأأأوام املتعلقأأأة سحل .ينأأأة الدبلوم.سأأأية، الأأأيت ينُقصأأأد مثهأأأ. جتثأأأب دسأأأ.ءة االسأأأتع .ل ومثأأأع 
 دذا رُفعت ق.عدة است رار اةثسيةو "ةاةثسي
 أأأأ ا  ويف و15 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 1 ةيف الفقأأأأر  "ةلشأأأرما"وطُلأأأب توضأأأيح اإلشأأأ.رة دىل  -104

مأ  املأوام املتعلقأة سحل .ينأة الدبلوم.سأيةو ولأوحل أينضأ.   10 ةمأ  املأ.م 1 ةالفقأر  الصدم، أش  دىل
تتبع هنأج الت ييأ  بأني وجأوم الدولأة السأل  ووواهلأ.و وأُعأرب  مل 15 ةم  مشروع امل.م 2 ةأن الفقر 

ينثبغي أن تعكس. شروط ة.رسة احل .ينة  15 ةم  مشروع امل.م 2و 1 ع  رأي مف.م  أن الفقرتني
.سية م  ج.نب الدولة السل  والدولة اخللأ و وسإلضأ.فة دىل ذلأك، أشأ  دىل أنأه ينثبغأي الدبلوم

يف شأأأأرحه. أن احل .ينأأأأة الدبلوم.سأأأأية ليسأأأأت  أو 15 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 3 ةأن ينوضَّأأأأح يف الفقأأأأر 
ميكأأأ  حرمأأأ.هنم مأأأ  احلأأأق يف جأأأل الضأأأرر  ال دذ السأأأبي  الوحيأأأد املتأأأ.ح لرفأأأرام حل .ينأأأة حقأأأوقهم،

ت اإلقلي يأأأأة يف مجيأأأأع الظأأأأرو و وعأأأأالوة  علأأأأ  ذلأأأأك، اقأأأأرُتح أن ينعأأأأ.جل مشأأأأروع بسأأأأبب التغأأأأ ا
ح.لأأأة احل .ينأأة الدبلوم.سأأأية ني.بأأأة  عأأ  شأأأخص حي أأ  جثسأأأية مأأأ  مأأ  الدولأأأة السأأأل   15 املأأ.مة

__________ 

، املرفأأقو وتأأرم مشأأ.رينع املأأوام وشأأروحه. 2000مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   12املأأؤر   55/153قأأرار اة عيأأة الع.مأأة  (1451 
 و48و 47، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقراتن 1999ووو حولية يف 
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والدولة اخلل ، يف ضوء املأوام املتعلقأة سحل .ينأة الدبلوم.سأية، الأيت تغطأي حأ.الت تعأدم اةثسأيةو 
علأأ   أو تسأأتخد  القأأوة للح .ينأأة الدبلوم.سأأية، ال علأأ  أن الدولأأة اخللأأ واقأأرُتح الأأثص صأأراحة  

ورم  م أ.   املصطلح.ت املستخدمة(، 2 ةااق  تكرار تعرين  احل .ينة الدبلوم.سية يف مشروع امل.م
 م  املوام املتعلقة سحل .ينة الدبلوم.سيةو 1 ةيف امل.م

 الشكل الناائي )و( 
دذا م.نأأأت مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأي احلصأأأيلة اانسأأأب هلأأأ ا تسأأأ.ءل عأأأدم مأأأ  ااعضأأأ.ء ع أأأ.  -105

املوضوع، دذا ُأخ ت يف االعتبأ.ر التعليقأ.ت الأيت أبأدهت. بعأ  الأدول مفضألة  بأدائ  م أ  مشأ.رينع 
تقرينأأأأر حتليلأأأأيو  أو ااحكأأأأ.  الث وذجيأأأأة، أو االسأأأأتثت.ج.ت، أو املبأأأأ.مئ، أو املبأأأأ.مئ التوجيهيأأأأة،

 توصية يف   ا الشفن يف تقرينر  املقب و واقرُتح أن ينثظر املقرر اخل.ص يف تقدمي

 برانمج العمل املقبل )ز( 
وافأأق ااعضأأ.ء ع ومأأ.  علأأ  بأأرانمج الع أأ  املقبأأ  الأأ ي اقرتحأأه املقأأرر اخلأأ.ص، يف حأأني  -106

تتعج  يف نظر . يف املوضوعو وسئ  املقرر اخل.ص ع . دذا   أال ح ر البع  م  أن اللجثة ينثبغي
ة يف تقرينأر  الرابأعو واقأرُتح أينضأ.  أن ينثظأر املقأرر اخلأ.ص يف تثأ.ول م.ن سيث.قش أشك.ل جل حمدم

ساضأأرار الث.مجأأة عأأ  ااع أأ.ل املصأأثفة  ينتعلأأق في أأ.العالقأأة بأأني خالفأأة الأأدول ومسأأؤولية الدولأأة 
يف ذلأأك  مبأأ. جأأرائم مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل، والوج. أأة احملت لأأة ملوضأأوع املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون،

 مب.مئ اإلنص. و

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -3 
رحب املقرر اخل.ص سالجت.  السأ.ئد يف املث.قشأة، الأ ي رمأ  علأ  ميفيأة مق.ربأة املوضأوع  -107

 م  أج  التوص  دىل حصيلة متواونة ومقبولة ع وم. و
بضأأرورة ضأأ .ن االتسأأ.ال مأأع ااع أأ.ل السأأ.بقة للجثأأة، أمأأد املقأأرر اخلأأ.ص  ينتعلأأق في أأ.و  -108

حلأأأأ  اإلشأأأأك.الت املصأأأأطلحية واةو رينأأأأة يف ةثأأأأة الصأأأأي.غةو وأمأأأأد أن املأأأأوام املتعلقأأأأة اسأأأأتعدام  
ت ال أس.س الع   املتعلق هب ا املوضوع، ال ي  ال مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.  

الدولأة  أو ينهد  دىل توضيح العواقب الق.نونيأة للفعأ  غأ  املشأروع موليأ.  سلثسأبة للدولأة السأل 
 "رلضأأأأر ا"اخللأأأ  بعأأأأد اترينأأأأخ خالفأأأأة الأأأأدولو وعلأأأأ  وجأأأه اخلصأأأأوص، أرينأأأأد أن ينكأأأأون التعبأأأأ ان 

املستخدم.ن يف مشأ.رينع املأوام املقرتحأة متسأقني مأع البأ.بني ال أ.ين وال .لأث مأ   "ةلدولة املتضرر ا"و
 املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و

نه ينتفق مع ااعض.ء الأ ين  أعربأوا عأ  رأي مفأ.م  أن  أ ا املوضأوع وق.ل املقرر اخل.ص د -109
ميكأأ  أن ينتضأأ   عث.صأأر للتطأأوينر التأأدرجيي للقأأ.نون الأأدويلو وميكأأ  ذمأأر ذلأأك يف بداينأأة الشأأرح 

ميكأ  أن ينسأ  الع أ  املتعلأق  م أ.  أبحكأ.  معيثأةو ينتعلأق في .الع.  ملش.رينع املوام، وعثد الضرورة 
  حتليأأ  حأأ ر مل .رسأأة الأأدول، علأأ  أن ينوضَّأأح ذلأأك يف الشأأرحو وقأأ.ل هبأأ ا املوضأأوع انطالقأأ.  مأأ

املقرر اخل.ص دنه ح.ول دمراج ة.رسة الدول ذات الصلة م  مص.مر أم ر تثوع. ، ومأع ذلأك فهأو 
ينرحب سمل يند م  اام لة م  أعض.ء اللجثة وم  الدولو وذمر أنه ينتفق مع بع  ااعض.ء علأ  

يف ذلأأك املبأأ.مئ املتعلقأأة سحلقأأوال  مبأأ.  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون،أن املوضأأوع ميكأأ  أن ينسأأتثد دىل
بد م  تث.ول مور املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون  ال أنه دال املكتسبة واإلثراء اة.ئر واإلنص.  واملعقوليةو
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تثطبأأق بعأأ  املبأأ.مئ الق.ئ أأة يف قأأ.نون االسأأت  .ر الأأدويل علأأ   ال حبأأ رو فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، قأأد
الق.نون الدويل ااخرىو ومع ذلك، ميك  أن تكأون املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون وجيهأة،  أي جم.الت 

ميكأأ   أو وة.رسأة الأدول والسأوابق القضأأ.ئية واالتف.قأ.ت، وميكأ  أن تتطأور مبأأرور الأ م  دىل عأر 
 االسرتش.م هب. يف التف.وض عل  االتف.ق.ت بني الدولو

ينتفأأق مأأع الأأرأي  ال وم ق.عأأدة ع.مأأة، ولكثأأهوسأألم املقأأرر اخلأأ.ص أبنأأه ينصأأعب أتميأأد وجأأ -110
و وعلأأأ  وجأأأه " ظ.فأأأة السأأأجن"الق.ئأأأ  دن الطأأأ.بع غأأأ  القطعأأأي مل .رسأأأة الأأأدول ينشأأأ  دىل ق.عأأأدة 

 يف اتف.قيأأأأأأة فييثأأأأأأ. خلالفأأأأأأة الأأأأأأدول يف املع. أأأأأأدات " ظ.فأأأأأأة السأأأأأأجن"اخلصأأأأأأوص، م.نأأأأأأت ق.عأأأأأأدة 
اخرى م  خالفة الدول، يف تثطبق عل  الفئ.ت ا وال تتعلق سلدول املستقلة حدين .   1978 لع. 

تتض   سأوى قواعأد  مل حني أن اتف.قية فييث. خلالفة الدول يف ةتلك.ت الدولة وحمفوا.هت. ومينوهن.
مبختلأأ  جمأأ.الت ةتلكأأ.ت الدولأأة وحمفوا.هتأأأ.  ينتعلأأق في أأأ.حمأأدمة ملختلأأ  فئأأ.ت خالفأأة الأأدول 

دمة ولأيس ق.عأدة ع.مأة، فأ ن أن ااع .ل الس.بقة للجثة تؤمأد وجأوم عأدة قواعأد حمأ ومب. ومينوهن.و
سي . يف  وال ينثبغي رفعه. دىل مستوى الق.عدة الع.مة يف   ا املوضوع، " ال ظ.فة السجن"ق.عدة 

أنه حىت دذا م.نت االلت ام.ت الث.شئة  م .  ت ال ق.ئ ةو ال احل.الت اليت تكون فيه. الدولة السل 
 ينتعلأق في أ.ة حأدين . ، خيتلأ  املوقأ  تثتقأ  دىل مولأة خلأ  مسأتقل ال ع  فع  غ  مشأروع موليأ.  

سأأي . يف الظأأرو  الأأيت تأأؤثر فيهأأ. عواقأأب  أأ ا الفعأأ  يف دقلأأيم الدولأأة  ال سالحتجأأ.ج سحلقأأوال،
يف سأأك.هن.و و أأ ا أينضأأ.  ينأألر مع.ةأأة االلت امأأ.ت واحلقأأوال مع.ةأأة مثفصأألة يف  أو املسأأتقلة حأأدين .  

هنأأأج املقأأأرر اخلأأأ.ص دواء  أأأ ا املوضأأأوع  مشأأأ.رينع املأأأوامو وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، علأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن
ينستثد دىل القواعد املتصألة خبالفأة الأدول ومسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. ، فأ ن 

 مبدأ احلقوال املكتسبة ميك  أن يندعم م     ا الثهجو
دىل  هبيكأ  مشأ.رينع املأوام، قأ.ل املقأرر اخلأ.ص دنأه ينتفأق مأع االقأرتاح الأداعي ينتعلأق في .و  -111

ممأأج الفئأأ.ت املختلفأأة مأأ  خالفأأة الأأدول الأأيت تظأأ  فيهأأ. الدولأأة السأأل  ق.ئ أأة يف مشأأروع مأأ.مة 
واحأأدة لتجثأأب التكأأرار غأأ  الضأأروري، بيث أأ. ميكأأ  تثأأ.ول فئأأ.ت خالفأأة الأأدول الأأيت تأأ ول فيهأأ. 
الدولة السل  يف مش.رينع موام مثفصلةو وأش.ر املقرر اخلأ.ص دىل أنأه سأيكون مأ  املفيأد مواصألة 

ينتضأأأح مأأأ  التصأأأرحي.ت الصأأأ.مرة عأأأ   م أأأ.  ثأأأ.ول فئأأأة الأأأدول املسأأأتقلة حأأأدين .  يف مشأأأ.رينع املأأأوام،ت
 اآلاثر الق.نونية لفصأ  أرخبيأ  شأ.غوس عأ  مورينشأيوس يفحمك ة العدل الدولية يف فتوا . بشفن 

 و(1452 1965 ع. 
 14و 13و 12 مورحأأب املقأأرر اخلأأ.ص مبعظأأم املقرتحأأ.ت املتعلقأأة بصأأي.غة مشأأ.رينع املأأوا -112

، 14و 13و 12 مالأأوارمة يف مشأأ.رينع املأأوا "وو أن تطلأأب اةأألجيأأ"سلعبأأ.رة  ينتعلأأق في أأ.و و 15و
أش.ر دىل أن املرام دسب.غ مرونة م.فية عليه. حبيأث تعكأس القأ.نون السأ.ري والقأ.نون املثشأوم مون 

ن السأ.ري مبأرور متيي  ح.م، سلثظر دىل أن بع  قواعد الق.نون املثشوم قد تتطور دىل قواعد القأ.نو 
الأأ م و وينتفأأأق  أأأ ا الأأأثهج أينضأأأ.  مأأأع الطأأأ.بع التك يلأأأي ملشأأأ.رينع املأأأوامو واسأأأتث.ما  دىل حتليأأأ  املقأأأرر 
اخلأأ.ص لالتف.قأأ.ت امللمأأة بأأني الأأدول، تثطأأوي  أأ   الصأأي.غة املرنأأة علأأ  مأأ ااي مأأ  حيأأث متكأأني 

ي دشأأأأ.رة دىل التعأأأأوين ، مون أ أو الأأأأدول مأأأأ  التوصأأأأ  دىل اتفأأأأ.ال علأأأأ  أمأأأأور م أأأأ  رم ااعيأأأأ.ن
املسأأؤولية عأأ  الفعأأ  غأأ  املشأأروع موليأأ. و ووافأأق املقأأرر اخلأأ.ص مأأ لك علأأ  توضأأيح اإلشأأ.رة دىل 

__________ 

 1452) Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, 

Advisory Opinion, 25 February 2019, General List No. 169و 
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( يف مشأأأ.رينع املأأأوام، والثظأأأر يف االستع.ضأأأة عأأأ  "particular" " أوspecial"  "ةخل.صأأأا"الظأأأرو  
و وأقأر أينضأ.  بضأرورة االستع.ضأة 12 ةمأ  مشأروع املأ.م 2 ةيف الفقأر  "نك.سأ"بلفل  "ع.اير "لفل 

، 14 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 3 ةالفقأأر  ويف ،12 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 3 ةيف الفقأأر  " عأأوينت"عأأ  لفأأل 
تتثأأ.ول جأأل الضأأرر مأأ  الدولأأة املسأأؤولة دىل الدولأأة املتضأأررة ودمنأأ. نوعأأ.  مأأ   ال ان  أأ   ااحكأأ. 

بأأني مولتأأني مأأ   أو والدولأأة اخللأأ  السأأدام بأأني الدولأأة السأل  أو الرتتيأأب أو املق.صأأة أو التسأوينة
 الدول اخلل و

وأوضح املقرر اخل.ص أنه دذا م.ن ينتع.ط  مع الرأي الق.ئ  أبن مش.رينع املأوام ينثبغأي أن  -113
تتثأأ.ول حأأق اافأأرام احملت أأ  يف املط.لبأأة  أأل ااضأأرار مبعأأ ل عأأ  تأأدخ  الدولأأة، ف نأأه ينالحأأل أن 

 و1 ةاملوضأأأوع، احملأأأدم نط.قأأأه يف مشأأأروع املأأأ.مذلأأأك قأأأد تكأأأون لأأأه تشأأأعب.ت أوسأأأع بشأأأفن  أأأ ا 
عل  احل .ينأة الدبلوم.سأيةو وأشأ.ر دىل  15 ة  ا الصدم، ينثصب الرتمي  الرئيسي ملشروع امل.م ويف

أن ينكون متسق.  مع املوام املتعلقة سحل .ينة الدبلوم.سأية وأع أ.ل  15 ةأن القصد م  مشروع امل.م
مأ  مشأأروع  4و 3  .انت املثصأوص عليهأ. يف الفقأرتنيسلضأ ينتعلأق في أ.معهأد القأ.نون الأدويلو و 

مأأ  املأأوام املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأأية، رأى أنأأه ينكفأأي دمراج شأأرط عأأد  دخأأالل ينشأأ   5 ةاملأأ.م
 أ ا  ويف دىل القواعد ااخرى للح .ينة الدبلوم.سية، وأن ينوضأح احل.جأة دىل ضأ .انت يف الشأرحو

تكأأأون أقأأأ  شأأأفان  يف حأأأ.الت خالفأأأة الأأأدول الأأأيت الصأأأدم، الحأأأل أن خمأأأ.طر تسأأأوال اةثسأأأية قأأأد 
 تثطوي عل  تغي  غ  طوعي للجثسيةو

وأشأأأ.ر املقأأأرر اخلأأأ.ص دىل أنأأأه ينفضأأأ  االحتفأأأ.  سلعثأأأوان احلأأأ.يل لل وضأأأوع اتسأأأ.ق.  مأأأع  -114
 "بوانأأأأج"جيأأأأد مل أأأأ.ت م أأأأ   ال ااع أأأأ.ل السأأأأ.بقة للجثأأأأةو وعلأأأأ  وجأأأأه اخلصأأأأوص، قأأأأ.ل دنأأأأه

مث.سبة لعثوان موضأوع مأ  مواضأيع اللجثأةو ورأى أن املقرتحأ.ت ااخأرى  " س.ئم"و " ش.مم"و
تستحق الثظر، لكثه اقرتح العومة دىل مسأفلة العثأوان يف مرحلأة الحقأة بعأد اعت أ.م مجيأع مشأ.رينع 

 املوام بصفة مؤقتةو
املوضوع، ق.ل املقرر اخل.ص دنه ينتفأق مأع ااعضأ.ء الأ ين  ذمأروا أن  حبصيلة ينتعلق في .و  -115

للجثة ينثبغي أن تبت يف اخلي.ر اانسب يف مرحلة الحقةو ومرر التفميأد أن دعأدام مشأ.رينع مأوام ا
 حيكأأم مسأأبق.  علأأ  احلصأأيلة الثه.ئيأأةو وأوضأأح أنأأه ال  أأو طرينقأأة ع أأ  موحأأدة للجثأأة، وأن  أأ ا

 مبأأ.مئ أو مبأأ.مئ توجيهيأأة أو ينرغأأب يف تغيأأ  شأأك  مشأأ.رينع املأأوام دىل مشأأ.رينع اسأأتثت.ج.ت ال
جت يأع أحكأ.  يف مرفأق  أو تقرينر حتليلي، لكثه مثفتح عل  اقرتاح لصأي.غة أحكأ.  منوذجيأةدىل  أو

 استث.ما  دىل االتف.ق.ت الق.ئ ة، و و أمر متوافق مع جم وعة م  مش.رينع املوامو
بأأألانمج الع أأأ  املقبأأأ ، قأأأ.ل املقأأأرر اخلأأأ.ص دنأأأه ينتفأأأق مأأأع التعليقأأأ.ت الأأأيت  ينتعلأأأق في أأأ.و  -116

ينكفأي مأ  الوقأت وأن هتأد  دىل دمتأ.  ع لهأ. بشأفن القأراءة  مأ. ن ينت.ح للجثأةمف.م . أنه ينثبغي أ
ااوىل حبلأأأأول هن.ينأأأأة فأأأأرتة السأأأأثوات اخل أأأأسو وأشأأأأ.ر دىل أن تقرينأأأأر  املقبأأأأ  سأأأأ م  علأأأأ  أشأأأأك.ل 
املسأأأؤولية  وال سأأأي . رم ااعيأأأ.ن والتعأأأوين  وضأأأ .انت عأأأد  التكأأأرار( وميكأأأ  أن ينتثأأأ.ول أينضأأأ.  

 يف ذلك املس.ئ  اليت تثشف يف ح.الت تعدم الدول اخلل و مب. ثوعة،مس.ئ  دجرائية ومس.ئ  مت
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نص مشاريع املدواد املتعلقدة فالفدة الددول يف مسداولية الدولدة الديت اعتمددهتا  -جيم 
 اللجنة حىت انن

 نص مشاريع املواد -1 
 ينرم أمان  نص مش.رينع املوام اليت اعت دهت. اللجثة بصفة مؤقتة حىت اآلنو -117

 الدول يف مساولية الدولة خالفة

  1 ةاملاد
 النطاق

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.تثطبأأأأأق مشأأأأأ.رينع املأأأأأوام  أأأأأ   علأأأأأ   اثر خالفأأأأأة الأأأأأدول  -1 
 مبسؤولية الدولة ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و

تثطبأأأأق مشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ   يف غيأأأأ.ب أي حأأأأ  خمتلأأأأ  تتفأأأأق عليأأأأه  -2 
 املعثيةو الدول

  2 ةاملاد
 املصطلحات املستادمة

 غراض مش.رينع املوام    :ا 
حلأول مولأة حمأ  مولأة أخأرى يف املسأؤولية  "لالفأة الأدو خ"ينرام بتعب    أ( 

 ع  العالق.ت الدولية إلقليم م. 
الدولة اليت حلت حمله. مولٌة أخأرى لأدى  " لدولة السلا"ينرام بتعب    ب( 

 حدوث خالفة مول 
الدولأأة الأيت حلأأت حمأأ ظ مولأأة أخأأرى لأأدى  " لدولأأة اخللأأا"ينأرام بتعبأأ    ج( 

 حدوث خالفة مول 
التأأأ.رينخ الأأأ ي حلأأأت فيأأأه الدولأأأة  "لرينأأأخ خالفأأأة الأأأدو ات"ينأأأرام بتعبأأأ    م( 

ة لإلقلأأأيم الأأأ ي تتث.ولأأأه اخللأأأ  حمأأأ  الدولأأأة السأأأل  يف املسأأأؤولية عأأأ  العالقأأأ.ت الدوليأأأ
 خالفة الدول 

 ووو 

  5 ةاملاد
 حاالت خالفة الدول املشمولة مبشاريع املواد هذع

علأأأ   اثر خالفأأأة الأأأدول الأأأيت حتأأأدث طبقأأأ.   دال ال تثطبأأأق مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   
 للق.نون الدويل، وخ.صة طبق.  ملب.مئ الق.نون الدويل اجملسدة يف مي .ال اامم املتحدةو
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شدداريع املددواد وشددروحاا الدديت اعتمدددهتا اللجنددة بصددفة ماقتددة يف دورهتددا احلاديددة نددص م -2 
 والسبعني

ينأأأرم أمان  نأأأص مشأأأ.رينع املأأأوام وشأأأروحه. الأأأيت اعت أأأدهت. اللجثأأأة بصأأأفة مؤقتأأأة يف مورهتأأأ.  -118
 واحل.مينة والسبعني

 خالفة الدول يف مساولية الدولة 

  1 ةاملاد  
 النطاق

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.تثطبأأأأأق مشأأأأأ.رينع املأأأأأوام  أأأأأ   علأأأأأ   اثر خالفأأأأأة الأأأأأدول  -1 
 مبسؤولية الدولة ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و

تثطبأأأأق مشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ   يف غيأأأأ.ب أي حأأأأ  خمتلأأأأ  تتفأأأأق عليأأأأه  -2 
 املعثيةو الدول

 الشرح  
علأأ  التأأوايل مأأ  انحيتأأني، تتث.وهل أأ.  أأ   املأأوام  مشأأ.رينعمشأأروع املأأ.مة  أأ ا نطأأ.ال  حيأأدم (1 

 و2و 1 نالفقرات
عل  املس.ئ  املتعلقة خبالفأة     ينقتصر املوام  ملش.رينعالثط.ال امل.مي أن  1 ةالفقر  بنيوت (2 

اثر  "القواعأأد يف عبأأ.رة  الأأدول يف مسأأؤولية الدولأأةو وينتجسأأد التف.عأأ  بأأني  أأ.تني اجمل أأوعتني مأأ 
و وينتسأأق  أأ ا مأأع "موليأأ.   املشأأروعة مبسأأؤولية الدولأأة عأأ  اافعأأ.ل غأأ  ينتعلأأق في أأ.خالفأأة الأأدول 

ةتلكأ.ت  ويف خلالفة الدول يف املع. دات احل.لة الوق.ئعيةالثهج ال ي تتبعه اللجثة يف مراسة  اثر 
 و(1453 1983و 9781 يالدولة وحمفوا.هت. ومينوهن. عل  الثحو الوارم يف اتف.قييت فييث. لع.م

جمأأ.لني مأأ  جمأأ.الت القأأ.نون الأأدويل، مهأأ. قأأ.نون وتتثأأ.ول مشأأ.رينع املأأوام قواعأأد تثت أأي دىل  (3 
سأي . دذا م.نأت  ال مسؤولية الدول وق.نون خالفة الأدولو وترمأي دىل توضأيح عالق.هت أ. املتب.ملأة،

حلأأأ.الت خالفأأأة الأأأدول  اثر يف مسأأأؤولية الدولأأأة عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  ومأأأدى  أأأ   
 م مبعث. . املعت.مواآلاثرو وتش  مش.رينع املوام دىل تلك املف. ي

و وين ينأأأد 2 ةيف الفقأأرة الفرعيأأأة  أ( مأأأ  مشأأأروع املأأأ.م "لالفأأأة الأأأدو خ"وينأأرم تعرينأأأ  تعبأأأ   (4 
 م  حتديند ح.الت خالفة الدول اليت تقتصر عليه. مش.رينع املوام    و 5 ةمشروع امل.م

ة الأأدول عأأ  سملعأأ  الأأوارم يف املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولي "ةسأأؤولية الدولأأم"ويُنسأأتخد  مفهأأو   (5 
جأأأ.ء يف شأأأرح  ملأأأ. ووفقأأأ.   و(1454 0012 ةاافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  الأأأيت وضأأأعته. اللجثأأأة سأأأث

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series( 1978 ب/أغسأطس  23اتف.قية فييث. خلالفة الدول يف املع. دات  فييث.،  (1453 

vol. 1946, No. 33356, p. 75 ،.8  واتف.قيأة فييثأ. خلالفأة الأدول يف ةتلكأ.ت الدولأة وحمفوا.هتأ. ومينوهنأ.  فييثأ 
 وA/CONF.117/14تدخ  بعد حي  الثف.ذ(،  ، مل1983نيس.ن/أبرين  

فأقو وتأرم مشأ.رينع املأوام الأيت اعت أدهت. ، املر 2001م.نون ااول/مينس ل   12املؤر   56/83قرار اة عية الع.مة  (1454 
 في أ. ينلأي،  77و 76، اجمللأد ال أ.ين  اةأ ء ال أ.ين( والتصأوينب، الفقأراتن 2001حوليأة ووو اللجثة وشروحه. يف 

 "املوام املتعلقة مبسؤولية الدول"(و

https://undocs.org/ar/A/CONF.117/14
https://undocs.org/ar/A/CONF.117/14
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لعالقأأ.ت الأأيت ا" 1 ةالأأوارم يف املأأ.م "ةملسأأؤولية الدوليأأا"املأأوام، ينشأأ   مصأأطلح  تلأأك مأأ  1 املأأ.مة
سأأواء أم.نأأت  أأ   تثشأأف مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل عأأ  الفعأأ  غأأ  املشأأروع الأأ ي ترتكبأأه الدولأأة، 

م.نأت  أ  العالق.ت تقتصر عل  الدولة املرتكبة للفعأ  غأ  املشأروع وعلأ  مولأة مضأرورة واحأدة،
 و(1455 "متتد أينض.  دىل مول أخرى أو، يف الواقع، دىل أشخ.ص  خرين  للق.نون الدويل

علأأأأأأ   اثر خالفأأأأأأة الأأأأأأدول  دال تثطبأأأأأأق ال أن مشأأأأأأ.رينع املأأأأأأوام  أأأأأأ   1 ةوتوضأأأأأأح الفقأأأأأأر  (6 
ميتأأأد نطأأأ.ال املوضأأأوع  ال مبسأأأؤولية الدولأأأة عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ. و وعليأأأه، علأأأقينت في أأأ.

حيظر أأأ.  ال ليشأأأ   أي مسأأأ.ئ  تتعلأأأق سملسأأأؤولية الدوليأأأة عأأأ  الثتأأأ.ئج الضأأأ.رة الث.مجأأأة عأأأ  أفعأأأ.ل
 الق.نون الدويلو

 2 ةفقأأأر الواعت أأأدت اللجثأأأة و الطأأأ.بع التك يلأأأي ملشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   2 ةوتوضأأأح الفقأأأر  (7 
ثطبأق مشأ.رينع املأوام  أ   يف غيأ.ب أي حأ  خمتلأ  ت"ينلأي:  مأ. تأثص علأ اليت ، 1 ةملشروع امل.م

السأي.ال نفسأأه، ينؤمأأد الشأأرح العأ.  لل أأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول  ويف و"ةتتفأق عليأأه الأأدول املعثيأأ
 ينلي: م. عل 

ف.لأأدول و أي ع.مأأة مأأ  حيأأث الطأأ.بع، ولكثهأ. أينضأأ.  نصيصأأية دىل حأأد مبأأ و  
االتفأأأأ.ال علأأأأ  االلتأأأأ ا   أو حأأأأرة، مأأأأ  حيأأأأث املبأأأأدأ، يف أن تأأأأثص، لأأأأدى وضأأأأع ق.عأأأأدة

ينسأأأتتبع سأأأوى عواقأأأب معيثأأأة وسلتأأأ.يل يف أن  ال بق.عأأأدة، علأأأ  أن خأأأرال  أأأ   الق.عأأأدة
 و(1456   ا اامر 55 ةتست ر القواعد الع.مينة لل سؤوليةو وقد أوضحت امل.م

تكأأون فيهأأ. الأأدول املعثيأأة توصأألت دىل  ال ت الأأيتيف احلأأ.ال دال وال تثطبأأق مشأأ.رينع املأأوام (8 
التعب  ع  اجمل وعة الواسعة م  احللأول  " ي ح  خمتلأ"ح  خمتل  في . بيثه.و وينرام م  عب.رة 

امل كثأأأة الأأأيت قأأأد تعت أأأد . ااطأأأرا  يف ح.لأأأة خالفأأأة الأأأدولو وميكأأأ  التعبأأأ  عأأأ   أأأ   احللأأأول 
 االتف.قأأأ.ت الدوليأأة واإلعأأأالانت االنفرامينأأأة،أبشأأك.ل شأأأىت ميكأأ  أن تشأأأ  ، علأأ  سأأأبي  امل أأ.ل، 

تشأ   ال مبعث. أ. الواسأع، وأهنأ. "هتفق عليأت"  ا الصدم، جيب أن تُفهم عب.رة  ويف م جي.  مثه.و أو
الأأأدول  أو دىل الدولأأأة "ةلأأأدول املعثيأأأا"فقأأأ  دىل املوافقأأأة علأأأ  االلتأأأ ا  مبع. أأأدةو وقأأأد ينشأأأ  تعبأأأ  

ومأ لك أي مولأة متضأررة مأ  فعأ  غأ  مشأروع موليأ.  وقأع الأدول اخللأ ،  أو الدولأة أو السل ،
 قب  اترينخ اخلالفةو

  2 ةاملاد  
 املصطلحات املستادمة

 اغراض مش.رينع املوام    : 
حلأول مولأة حمأ  مولأة أخأرى يف املسأؤولية  "لالفأة الأدو خ"ينرام بتعب    أ( 

 ع  العالق.ت الدولية إلقليم م. 

__________ 

لأد ال أ.ين  اةأ ء ال أ.ين( ، اجمل2001 ووو حوليأةمأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول،  1( م  شرح امل.مة 5الفقرة   (1455 
 و41والتصوينب، يف الصفحة 

، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء ال أأأ.ين( 2001حوليأأأة ووو ( مأأأ  الشأأأرح العأأأ.  لل أأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول، 5الفقأأأرة   (1456 
 و39والتصوينب، يف الصفحة 
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الدولة اليت حلت حمله. مولٌة أخأرى لأدى  " لدولة السلا"ينرام بتعب    ب( 
 حدوث خالفة مول 

الدولأأة الأيت حلأأت حمأأ ظ مولأأة أخأأرى لأأدى  " لدولأأة اخللأأا"ينأرام بتعبأأ    ج( 
 حدوث خالفة مول 

التأأأ.رينخ الأأأ ي حلأأأت فيأأأه الدولأأأة  "لرينأأأخ خالفأأأة الأأأدو ات"ينأأأرام بتعبأأأ    م( 
اخللأأأ  حمأأأ  الدولأأأة السأأأل  يف املسأأأؤولية عأأأ  العالقأأأ.ت الدوليأأأة لإلقلأأأيم الأأأ ي تتث.ولأأأه 

 خالفة الدول 
 ووو 

 الشرح  
التعأأ.رين  الأأوارمة يف الفقأأرات الفرعيأأة  أ( و ب( و ج( و م( مط.بقأأة للتعأأ.رين  املثأأ.ارة  (1 

و وقأأد قأررت اللجثأأة تأرك التعأأ.رين  1983و 1978 يمأأ  اتفأ.قييت فييثأأ. لعأ.م 2 ةالأوارمة يف املأ.م
بشأأفن املسأأ.ئ   مجيأأع أع .هلأأ.مون تغيأأ  مأأ  أجأأ  مف.لأأة االتسأأ.ال يف اسأأتخدا  املصأأطلح.ت يف 

 املتصلة خبالفة الدولو
مولأأة حمأأ   حلأأوللأأ  سأأبي  احلصأأر دىل ع"ي لإلشأأ.رة  "لالفأأة الأأدو خ"تعبأأ   سأأتخد ينُ و  (2 

مولة أخرى يف املسؤولية ع  العالق.ت الدولية لإلقلأيم، بصأر  الثظأر عأ  أي ماللأة تفيأد تأوارث 
خبالفأة  ينتعلأق في أ.وخالف.  لع   اللجثة الس.بق  و(1457 "ثاحلقوال والواجب.ت حبصول ذلك احلد

ينثطأأوي  ال ،الأدول، تتثأ.ول مشأ.رينع املأأوام  أ    اثر اخلالفأة علأ  قواعأأد مسأؤولية الدولأةو ومأ  مث
يف اأرو   دال ميك  أن ينتحقأق  أ ا الثقأ  وال الواجب.تو أو املصطلح عل  نق  تلق.ئي للحقوال

 معيثة ووفق.  للقواعد املثصوص عليه. يف مش.رينع املوامو
مسأت د  "لرينأخ خالفأة الأدو ات"و " لدولأة اخللأا"و " لدولة السألا"ومع  مصطلح.ت  (3 

أم أأرو وجيأأدر سملالحظأأة أنأأه يف بعأأ  حأأ.الت  " اللالفأأة الأأدو خ"مأأ  املعأأ  املثسأأوب ملصأأطلح 
حتأأأأ  الدولأأأأة اخللأأأأ  حمأأأأ  الدولأأأأة السأأأأل  يف مجيأأأأع اةوانأأأأب، ودمنأأأأ.  ال خالفأأأأة جأأأأ ء مأأأأ  دقلأأأأيم،

 سإلقليم املتفثر سخلالفة فق و ينتعلق في .

  5 ةاملاد  
 حاالت خالفة الدول املشمولة مبشاريع املواد هذع

علأأأ   اثر خالفأأأة الأأأدول الأأأيت حتأأأدث طبقأأأ.   دال م  أأأ  ال تثطبأأأق مشأأأ.رينع املأأأوا 
 للق.نون الدويل، وخ.صة طبق.  ملب.مئ الق.نون الدويل اجملسدة يف مي .ال اامم املتحدةو

 الشرح  
يف مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   مأأأع ة.رسأأأة راسأأأخة للجثأأأة يف  5 ةينت .شأأأ  دمراج مشأأأروع املأأأ.م (1 

ينقتضأأيه اخأأتال  احلأأ.ل،  مأأ. ستثسأأخ، مأأع مراعأأ.ةمسأأ.ئ  خالفأأة الأأدولو والواقأأع أن  أأ ا احلكأأم ين
__________ 

 ... Yearbookمأأ  مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة خبالفأأة الأأدول يف املع. أأدات،  2( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأ.مة 3الفقأأرة   (1457 

1974, vol. II (Part One), document A/9610/Rev.1, at p. 175و 

http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_9610.pdf
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_9610.pdf
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_9610.pdf
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مأ   3 ةواملأ.م 1983 لعأ.  م  اتف.قيأة فييثأ. 3 ةوامل.م 1978 لع.  م  اتف.قية فييث. 6 ةنص امل.م
 و(1458 املوام املتعلقة  ثسية ااشخ.ص الطبيعيني يف ح.لة خالفة الدول

 ex injuria jus  " سط  ينثشف حق ع ال"مع املبدأ الق.ئ   5 ةوينتوافق نص مشروع امل.م (2 

non oritur ومأأع دعأأالن مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل املتعلقأأة سلعالقأأ.ت الومينأأة والتعأأ.ون بأأني الأأدول )
أينضأ.  مأع ة.رسأة وفأ ة هليئأ.ت اامأم  5 ةوينت .شأ  مشأروع املأ.م و(1459 وفق.  ملي .ال اامم املتحدة

وااوض.ع اإلقلي يأة غأ  املشأروعة ليسأت أم لأة علأ  خالفأة الأدول وذلأك حتدينأدا   و(1460 املتحدة
 و(1461 بسبب أس.سه. غ  الق.نوين

ال أي ميأ ة لدولأة تثتهأأك القأ.نون الأدويلو بأ  علأ  العكأأس،  5 ةمشأروع املأ.م ينقأد ال و  (3 
ن الأدويل بشأفن القواعأد الع.مأة للقأ.نو وتبقأ   أثر ق.نوين اوضأ.ع دقلي يأة غأ  مشأروعةو ينعطي أي

 و،  ي القواعد الس.رينة يف     احل.التيف ذلك االلت ا  بعد  االعرتا  مب. مسؤولية الدول،

__________ 

، املرفأأقو وتأأرم مشأأ.رينع املأأوام وشأأروحه. 2000مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   12املأأؤر   55/153الع.مأأة  قأأرار اة عيأأة (1458 
 Institute of Internationalو انظر أينض. : 48و 47، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقراتن 1999ووو  حوليةيف 

Law, Yearbook, vol. 76, Session of Tallinn (2015), "State succession in matters of international 

responsibility", Fourteenth Commission, Rapporteur: Marcelo Kohen, p. 509, resolution, p. 711و 
 ، املرفقو1970تشرين  ااول/أمتوبر  24(، املؤر  25- م2625قرار اة عية الع.مة  (1459 
بشأأفن ضأأأم العأأراال للكوينأأأت   1990 ب/أغسأأطس  9املأأأؤر   (1990 662انظأأر، مأأ ال ، قأأأرار جملأأس اامأأ   (1460 

 20املأأأأأؤر  ( 1965 217و 1965تشأأأأأرين  ال أأأأأ.ين/نوف ل  12املأأأأأؤر  ( 1965 216وقأأأأأراري جملأأأأأس اامأأأأأ  
تشأأرين   18املأأؤر  ( 1983 541بشأأفن رومينسأأي. اةثوبيأأة  وقأأراري جملأأس اامأأ   1965تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل 

 بشفن قلصو 1984أاير/م.ينو  11املؤر  ( 1984 550و 1983ال .ين/نوف ل 
أعأال (، التقرينأر الثهأ.ئي،  1458 انظأر احل.شأية  Institute of International Law, Yearbook, vol. 76انظأر:  (1461 

  احل.شية حم وفة(و 24 الفقرة


