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  الفصل السابع   
 ي مسؤولية الدولةخالفة الدول ف

 مقدمة  -ألف 

(ا ردرا  موضأوع مخالية الدول يإ مسأؤولية الدولةم  2017قررت اللج ةا يإ دورتها التاسأعة والسأتين )  - 116
وأحأاطأت الجمعيأة العأامأة الحقأا ا يإ    و ( 392) يإ برنأامج عملهأاا وعي أت السأأأأأأأأأأأأأيأد بأاييأل شأأأأأأأأأأأأأتورمأا مقررا  خأاصأأأأأأأأأأأأأأا  

 ا بقرار اللج ة ردرا  الموضوع يإ برنامج عملهاو 2017مبر  كانون امول/ديس   7المؤرخ    116/ 72 قرارها 

( الأأ ي A/CN.4/708ويإ الأأدورة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأاا نظرت اللج أأة يإ التقرنر امول للمقرر الةأأاص ) -117
امحكا  العامة   اتضأأأأأأأمن عرضأأأأأأأا  ل هج المقرر الةاص بشأأأأأأأفن نباق الموضأأأأأأأوع ونتائجها ونقد  لمحة عن

ت اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأياغة المتعلقة بالموضأوعو وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأة العامةا قرر 
ا كما وردت يإ تقرنر المقرر الةاصو ويإ وقت الحقا أحاطت اللج ة علما   4رلى   1اد من  مشأأأأأأارنع المو 

الل ان اعتمدتهما لج ة الصأأأأأأأأأأياغة  2و 1بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأأأأأأأأأياغة عن مشأأأأأأأأأأروعإ المادتين 
 و(393)بصفة مؤقتةا وهو تقرنر قددِّّ  رلى اللج ة للعلم يقط

  (ا A/CN.4/719(ا يإ التقرنر الثانإ للمقرر الةاص ) 2018دورتها السأأأأأأأأأأأبعين ) ونظرت اللج ة يإ   -118
الدول يإ مسأأأأأأأأأأأؤولية الدولةا وبعو الفئات قواعد العامة المتعلقة بةالية ال ي ا اقش شأأأأأأأأأأأر ية الةاليةا وال

عن المسأأأأأأأأؤوليةو وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأأأأأأأأة  الةاصأأأأأأأأة من خالية الدول يإ االلتمامات ال اشأأأأأأأأئة 
ا كما وردت يإ التقرنر الثانإ  11رلى  5العامةا قررت اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأأأياغة مشأأأارنع المواد 

ة علما  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأياغة عن مشأأروع  وقت الحقا أحاطت اللج  ر الةاصو ويإللمقر 
ا التإ اعتمدتها لج ة الصأأياغة بصأأفة مؤقتةا وهو تقرنر 6و 5 مشأأروعإ المادتينا وعن  2 ا الفقرة1 المادة

 و(394)قددِّّ  رلى اللج ة للعلم يقط

( يإ التقرنر الثأأأالأأأث للمقرر الةأأأاص  2019ن )ونظرت اللج أأأة يإ دورتهأأأا الحأأأاديأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعي -119
(A/CN.4/731 ا ال ي ناقش مسأفلة جبر الضأرر ال اجم عن اميعال غير المشأروعة دوليا  المرتكبة ضأد)

تعلق بمةبط مشأارنع الدولة السأل  وضأد رعايا الدولة السأل و وتضأمن التقرنر أيضأا  مقترحات تق ية فيما ا
أيضأأأا  م كرة من اممانة تتضأأأمن معلومات عن المعاهدات التإ قد تكون لها  الموادو وعدرضأأأت على اللج ة

(و وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأأأأأة العامةا  A/CN.4/730أهمية معمالها المقبلة يإ ه ا الموضأأأأأوع )
ا 15و 14و  13و 12و  Yو  Xا الفقرة )و(ا و2اد اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأأأأياغة مشأأأأارنع المو قررت 

يإ   بعد  وع وانإ الجمأان الثانإ والثالثا بصأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الثالث للمقرر الةاصو ونظرت اللج ة فيما 
)أ( رلى )د(  ا والفقرات1دة واعتمدت بصأأفة مؤقتة مشأأروع الما (395)تقرنر أول للج ة الصأأياغة عن الموضأأوع 

بصأأفة مؤقتة يإ الدورتين  قد اعتمدتها لج ة الصأأياغة  كانتا التإ 5ا ومشأأروع المادة 2 من مشأأروع المادة

  

 و وقد أددر  الموضأأأوع يإ برنامج العمل البونل امجل للج ة يإ أث ا  دورتها2017أيار/مااو   9ا المعقودة يإ 3354يإ جلسأأأتها  (392)
الوثائق الرسأأأمية للجمعية العامةا الدورة الحادية ( اسأأأت ادا  رلى المقترح الوارد يإ المريق با  لتقرنر اللج ة )2016الثام ة والسأأأتين )

 ((وA/71/10) 10والسبعونا الملحق رقم 

يأأإ   (393) مأأتأأأأأأأاح  الصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاغأأأأأأأة  لأأجأأ أأأأأأأة  لأأرئأأيأأس  الأأمأأؤقأأأأأأأت  الأأأأأأأدولأأإ: الأأتأأقأأرنأأر  الأأقأأأأأأأانأأون  لأأجأأ أأأأأأأة  معأأمأأأأأأأال  الأأتأأحأألأأيأألأأإ  الأأأأأأأدلأأيأأأأأأأل 
http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtmlو 

 المرجع نفسهو (394)

والتقرنر المؤقأأأت لرئيس لج أأأة الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأاغأأأة المتأأأاح يإ الأأأدليأأأل التحليلإ معمأأأال لج أأأة القأأأانون الأأأدولإ   A/CN.4/L.939انظر   (395)
 أعال (و 393الحاشية  )انظر

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/730
https://undocs.org/ar/A/71/10
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وأحاطت اللج ة علما  أيضأأأأأا  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة    و(396)التاسأأأأأعة والسأأأأأتين والسأأأأأبعينا مع شأأأأأروحها
الصأأأأأأياغة بصأأأأأأفة مؤقتةا وهو تقرنر قددِّّ  رلى دتها لج ة التإ اعتم 9و  8و  7الصأأأأأأياغة عن مشأأأأأأارنع المواد  

   و(397)اللج ة للعلم يقط

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

 (و  A/CN.4/743عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر الرابع للمقرر الةاص ) -120

ةأأاص يإ تقرنر  الرابع المؤل  من ثالثأأة أجما  لمحأأة عأأامأأة عن العمأأل المتعلق  لمقرر الوقأأد  ا -121
بالموضأأأأأأوعا تضأأأأأأم ت موجما  لل قاش ال ي دار يإ اللج ة السأأأأأأادسأأأأأأة وشأأأأأأرحا  للم هجية المتبعة يإ التقرنر 

ا وال سأأيما  ل المسأأؤولية)الجم  امول(و ثم ت اول المقرر الةاص مسأأائل تتعلق بتفثير خالية الدول يإ أشأأكا
مةتل  أشأأكال جبر الضأأرر )الرد والتعونو والترضأأية(ا وااللتما  بالك  وتفكيدات وضأأمانات عد  التكرار 
  )الجم  الثانإ(و وأخيرا ا ناقش المقرر الةاص برنامج العمل المقبل يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأوع )الجم  الثالث(و واقتدرحت 

 و(398)(19و 18و 17و 16مكررا  و 7المواد  دة )مشارنع  يإ التقرنر الرابع خمسة مشارنع مواد جدا

  

 (وA/74/10) 10لرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم الوثائق اانظر  (396)

 أعال (و 393التقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإ )انظر الحاشية  (397)

 ا بالصيغة التإ اقترحها المقرر الةاص يإ تقرنر  الرابع:19و 18و 17و 16مكررا  و 7ارنع المواد الإ نص مشارد فيما  (398)

  مكررا   7مشروع المادة 
 اميعال المركبة

مسأأأأأأأؤولية   ع دما يكون الفعل غير المشأأأأأأأروع دوليا  ذا طابع مركبا تقع المسأأأأأأأؤولية الدولية للدولة السأأأأأأأل  و/أو -1 
لة من اميعال أو اإلغفاالت المعرَّية رجماال  بفنها غير مشأأأأأروعةو يإذا كان الفعل أو اإلغفالا ال ي  الدولة الةل  رذا حدثت سأأأأألسأأأأأ 

اؤخ  باالقتران مع الفعل أو اإلغفال اآلخرا كافيا  ليشأأأأأأكل يعال  غير مشأأأأأأروع من جانب الدولة السأأأأأأل  أو الدولة الةل ا يإن ه    
 كون مسؤولة رال عن نتائج يعلهاوالدولة ال ت

غير أنه رذا لم يقع يعل غير مشأأأأروع دوليا  رال بعد آخر يعل أو رغفال من جانب الدولة الةل ا يإن المسأأأأؤولية   -2 
الأدوليأة لهأ   الأدولأة تمتأد على مأدى الفترة بأفكملهأا بأد ا  بأفول يعأل أو رغفأال وتسأأأأأأأأأأأأأأتمر مأا دامأت تتكرر هأ   اميعأال أو اإلغفأاالت  

 ظل مةالفة لاللتما  الدولإووت

بفي مسأأأأأؤولية تتحملها الدولة السأأأأأل  أو الدولة الةل  على أسأأأأأاس يعل واحد رذا   2و  1تةل أحكا  الفقرتين   ال -3 
 كان الفعل يشكل خرقا  مي التما  دولإ ناي  بال سبة لتلك الدولة وما دا  يشكل خرقا  ل لك االلتما  الدولإو

  16مشروع المادة 
 الرد

ييها وجود الدولة السأأأأل ا تكون تلك الدولة ملممة بالردا شأأأأرنبة أن يكون    يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر -1 
 الرد وبقدر ما يكون غير مستحيل ماديا  أو ال ا بوي على عب  غير مت اسب رطالقا و

دى الدول الةل  أو تع ر الرد دون مشأأأأأأاركة دولة خل ا رذا لم اتسأأأأأأن الردا بسأأأأأأبب طبيعتها رال لدولة خل  أو رح  - 2 
 لة مضرورة بفعل غير مشروع دوليا  ارتكبته الدولة السل  أن تبلب الرد أو المشاركة من تلك الدولة الةل و يجوز لدو 

 الحالةو بفي قسمة أو اتفاق آخر بين الدولة الةل  والدولة السل  أو دولة خل  أخرىا حسب    2و   1ال تةل الفقرتان   - 3 

ال  غير مشأأأروع دوليا  ضأأأد الدولة السأأأل ا رذا اسأأأتمر الضأأأرر  يجوز لدولة خل  أن تبلب الرد من دولة ارتكبت يع  - 4 
 ال اجم عن ه ا الفعل يإ التفثير على رقليم أو أشةاص يةضعونا بعد تارنخ خالية الدولا لوالية الدولة الةل و 

  17مشروع المادة 
 التعونو 

ة ملممة بالتعونو عن الضأأأأرر ة الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود الدولة السأأأأل ا تكون تلك الدوليإ حاالت خالي -1 
 ال اجم عن يعلها غير المشروع دوليا ا ما دا  الرد ال يكفإ لجبر ه ا الضررو

يإ ظروف معي ةا يجوز لدولة مضأأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأأروع دوليا  أن تبلب تعونضأأأأأأأأأا  من دولة خل  أو من  -2 
 ولا استمرار الدولة الةل  يإ االستفادة من ه ا الفعلو ول الةل ا شرنبة زوال الدولة السل  أوا بعد تارنخ خالية الدرحدى الد

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/74/10
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مشأأأأأأارنع  اعتمدت اللج ة بصأأأأأأفة مؤقتة ا  2021أيار/مااو   21المعقودة يإ   3528  ةجلسأأأأأأاليإ و  -122
بصأأأأأأفة مؤقتة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأبعين  قد اعتمدتها  لج ة الصأأأأأأياغة  كانتا التإ (399)9و 8و  7المواد  

 أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم

المعقودة يإ  3537رلى   3531رابع للمقرر الةأاص يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأاتهأا  يإ التقرنر ال  ونظرت اللج أة -123
 تموز/  12المعقودة يإ    3537و وقررت اللج أأةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأأا  2021تموز/اوليأأه    12رلى    5الفترة من  

إ التقرنر الرابع ا بصأأأأأأأأأأأأيغتها الواردة ي19و 18و 17و 16و  مكررا    7ا رحالة مشأأأأأأأأأأأأارنع المواد  2021 اوليه
 مراعاة اآلرا  المعرب ع ها يإ ال قاش العا وةاصا رلى لج ة الصياغةا مع  للمقرر ال

ا عرض رئيس لج ة الصأأأأأأأأأأياغة تقرنرا  2021  تموز/اوليه 28المعقودة يإ   3552ويإ الجلسأأأأأأأأأأة   -124
التإ اعتمدتها لج ة الصأأأأأأأأأأأياغة بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة يإ الدورة   11و  مكررا   10و  10مؤقتا  عن مشأأأأأأأأأأأارنع المواد  

 و(400)التقرنر للعلم يقطا وهو متاح يإ الموقع الشبكإ للج ة الحاليةو وقدد 

شأأروح    2021  آب/أغسأأبس 5و 4المعقودة يإ   3562رلى   3560تها  اواعتمدت اللج ة يإ جلسأأ -125
 أدنا (و 2-الحالية )انظر الفرع جيم التإ اعتدمدت بصفة مؤقتة يإ الدورة 9و 8و 7مشارنع المواد 

 الرابععرض المقرر الخاص للتقرير   -1 

كرر المقرر الةاص أوال  االعتبارات العامة التالية لعمل اللج ة يإ الموضأأأوعا على ال حو المبين  -126
رمة بين الدول يإ الجم  امول من تقرنر  الرابع: )أ( البابع التكميلإ لمشأأأأأأأارنع المواد وأولونة االتفاقات المب

السأأابقة للج ةا وال سأأيما موادها المتعلقة بمسأأؤولية المع ية؛ و)ب( أهمية الحفاظ على االتسأأاق مع امعمال 
؛ و) ( دور مفاسيم اإلنصأأأاف وال سأأأبة العادلة وتوزنع الحقوق  (401)ل غير المشأأأروعة دوليا  الدول عن اميعا

  

 بفي قسمة أو اتفاق آخر بين الدولة الةل  والدولة السل  أو دولة خل  أخرىا حسب الحالةو   2و   1ال تةل الفقرتان   - 3 

أن تكون    يجوز لدولة خل  أن تبلب تعونضأأأأا  من دولة ارتكبت يعال  غير مشأأأأروع دوليا  ضأأأأد الدولة السأأأأل ا شأأأأرنبة  - 4 
 ا يإ تحمل تبعات ضارة له ا الفعل غير المشروع دوليا و  الدولة السل  قد زالت أو أن تستمر الدولة الةل ا بعد تارنخ خالية الدول 

  18مشروع المادة 
 الترضية 

يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأأأأل ا تكون تلك الدولة ملممة بالترضأأأأأأأية عن الةسأأأأأأأارة  -1 
  اجمة عن يعلها غير المشروع دوليا ا ما دا  الرد أو التعونو غير كاييين لجبرهاوال

بفي بترضأأأية م اسأأأبة يجوز مي دولة خل  أن تبالب بها أو تقدمهاا وال سأأأيما المقاضأأأاة على  1ال تةل الفقرة  -2 
 جرائم يعاقب عليها القانون الدولإو

  19مشروع المادة 
 رتفكيدات وضمانات عد  التكرا

مة بتقديم تفكيدات وضأأأأمانات يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأل ا تكون تلك الدولة ملم  -1 
 م اسبة بعد  التكرارا رذا اقتضت الظروف ذلكا حتى بعد تارنخ خالية الدولو

الدولا بين دولة خل  شأأأأأأرنبة أن يظل االلتما  ال ي أخل به يعل غير مشأأأأأأروع دوليا  سأأأأأأارنا ا بعد تارنخ خالية   -2 
 ودولة أخرى مع يةا وإذا اقتضت الظروف ذلك:

مضأأرورة بفعل غير مشأأروع دوليا  ارتكبته الدولة السأأل  أن تبلب تفكيدات وضأأمانات م اسأأبة بعد   يجوز لدولة  )أ( 
 التكرار من دولة خل ؛ و

رى أن تبلب تفكيدات وضأأأأأأأأأمانات يجوز لدولة خل  لدولة مضأأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأأروع دوليا  ارتكبته دولة أخ  )ب( 
 م اسبة بعد  التكرار من ه   الدولةو 

 و (A/CN.4/L.939/Add.1إ تقرنر لج ة الصياغة )كما وردت ي (399)

 أعال (و 393متاح يإ الدليل التحليلإ معمال اللج ة )انظر الحاشية  (400)

مريقو ترد مشأأأارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأأأروحها ا ال2001كانون امول/ديسأأأمبر    12المؤرخ    56/83قرار الجمعية العامة   (401)
 و77و 76ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا والتصونبا الفقرتين 2001حولية ووو يإ 
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تجمع حتما  بين اعتبارات سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية وقانونية؛  وااللتمامات؛ و)د( خصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية حاالت خالية الدول التإ
الةالية التلقائية كقاعدتين عامتين؛ و)و( ضأأرورة الجمع بين حيفة البيضأأا م وال عد  قبول مبدأ مالصأأ و)ه(

  تدونن القانون الدولإ وتبونر  التدرنجإو

يإ أشأأأأأأأأأأأأأأكأأأال ثم ذكر المقرر الةأأأاص أن الجم  الثأأأانإ من التقرنر اتعلق بتأأأفثير خاليأأة الأأدول   -127
القانونية التإ يمكن أن ت ببق يإ حاالت  ت اول الجم  الثانإ أشأأأأأأأأأكال المسأأأأأأأأأؤولية والتبعاتنالمسأأأأأأأأأؤوليةو و 

ة الدولا مع الحفاظ على االتسأأأأأأأاق مع المواد المتعلقة بمسأأأأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأأأأروعة  خالي
انببأاق القواعأد العأامأة لمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدول  حتر  التقرنر ومشأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد المقترحأة فيأه اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار ندوليأا و و 

ك الدولة تقديم شأأأأكل محدد من أشأأأأكال الجبرو  أن يسأأأأتحيل ماديا  على تلاتعلق بدولة سأأأأل ا شأأأأرنبة   فيما
أيضأأا  الظروف الةاصأأة التإ تبرر أشأأكاال  معي ة من الجبر تقدمها دولة أو دول خل و وباإلضأأاية    وت اق ش

تحليال  لما الإ: )أ( حاالت خالية دول يعلية يإ حقوق والتمامات دولية ناشأأأأأأأئة  تضأأأأأأأمن التقرنر ارلى ذلكا  
ة دوليا ا حتى يإ مسأؤولية الدولا و)ب( حاالت تتحمل ييها الدولة مسأؤولية عن أيعالها غير المشأروع  عن

   حالة خالية الدولو

ت اول مسأأأأأفلة اميعال ا وفيما اتعلق بمشأأأأأارنع المواد المقترحةا أوضأأأأأح المقرر الةاص أن التقرنر -128
( أث ا   2019ة الحادية والسأأأأأأأبعين للج ة )المركبةا اسأأأأأأأتجابة  لبلب من أعضأأأأأأأا  لج ة الصأأأأأأأياغة يإ الدور 

)اميعال المركبة(   مكررا    7)اميعال ذات البابع المسأأتمر(و واقتدرح مشأأروع المادة  7م اقشأأة مشأأروع المادة 
التقرنرنن الثانإ والرابع واعتدبر مفيدا  لتوضأأأأأأأيح مسأأأأأأأفلة  ك لك عقب ما قا  به المقرر الةاص من تحليل يإ

المقرر الةأأاص أن اميعأأال المركبأأة تةتل  عن اميعأأال ذات البأأابع المسأأأأأأأأأأأأأأتمرو    اميعأأال المركبأأةو ورأى
رلى وضأأأأع قاعدة جدادة وإنما يسأأأأت د رلى تببيق القواعد العامة لمسأأأأؤولية   مكررا   7ارمإ مشأأأأروع المادة  وال

   خالية الدولوالدول يإ سياق  

ال الجبرا يفوضأح أن مشأروعإ  وتبرق المقرر الةاص رلى مشأارنع المواد المتعلقة بمةتل  أشأك -129
واحدا و ون ص مشأأأأأأأأأأأأأروعا المادتين على التمامات الدول  )التعونو( اتبعان سيكال   17)الرد( و 16المادتين 

ونت اول مشأروعا المادتين أيضأا  قسأمة السأل  والدول الةل  فيما اتعلق بالرد والتعونوا حسأب االقتضأا و 
بين الدولة الةل  والدولة السأل  أو دولة خل  أخرىو وأوضأح  المسأؤولية أو االتفاقات امخرى ذات الصألة 

اتماشأأأأى مع المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير    16مشأأأأروع المادة  المقرر الةاص ك لك أن
يسأأت د رلى تحليل للممارسأأةا بما يإ ذلك قرارات المحكمة اموروبية   17وأن مشأأروع المادة  المشأأروعة دوليا  

  سان ولج ة اممم المتحدة للتعونضاتولحقوق اإلن

وعالوة  على ذلكا درس المقرر الةاص الترضأأأية باعتبارها شأأأكال  من أشأأأكال جبر الضأأأرر غير   -130
يم بين الم ظور التقليدي لمسأأأأأأأأأأأأأؤولية و وقد وجب التمي18الماديا على ال حو المقترح يإ مشأأأأأأأأأأأأأروع المادة 

م ظور التقليدي لمسأأأأأأؤولية الدولا ابدو أن طبيعة الضأأأأأأرر  الدول والقانون الحداث الةاص بهاو يفإ ظل ال
الث ائية للدول المع ية وبكرامتها وشأأةصأأيتهاو أما القانون الحداث لمسأأؤولية الدول المع وي ترتبط بالعالقات 

ا ال ي اتصأل أسأاسأا  باإلخالل بااللتمامات التإ تحمإ المصأالح الجما ية ييتوخى مفهو  مالضأرر القانونإم
 ع جرائم  لمجموعة من الدول أو لمجتمع الدول الدولإو ونشأأأمل ذلك حماية حقوق اإلنسأأأان أو م  امسأأأاسأأأية

  37ادة القانون الدولإ والمعاابة عليهاو ويإ حين أشار التقرنر الرابع رلى اممثلة الواردة يإ شرح اللج ة للم
م التقرنر على التحقيق مع  من المواد المتعلقأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدول عن اميعأال غير المشأأأأأأأأأأأأأأروعأة دوليأا ا رك

ل من أشأكال الترضأية يإ حاالت االنتهاكات الجسأيمة امشأةاص المسأؤولين ومعاقبتهم باعتبار  أنسأب شأك
بق القضأأائية المتعلقة بجرائم القانون اللتمامات تجا  الكايةو وأوضأأح المقرر الةاص أن التقرنر ات اول السأأوا

ابقةا منها أهم اممثلة يإ الممارسأأأأأة الحداثةا وعدقدت محاكمات  الدولإ المرتكبة يإ رقليم اوغوسأأأأأالفيا السأأأأأ
من  1يإ ه ا السأأياقو وت ص الفقرة  18يدان الوط إ والدولإو وقد اقتدرح مشأأروع المادة بشأأفنها على الصأأع
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حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأل ا تكون تلك الدولة   على أنه يإ  18مشأأأأروع المادة 
و غير كاييين ترضأأية عن الةسأأارة ال اجمة عن يعلها غير المشأأروع دوليا ا ما دا  الرد أو التعونملممة بال

ةا ب د عد  رخالل القصأد م ه اتةاذ نهج ح ر ومرن رزا  أشأكال الترضأية الم اسأب 2لجبرهاو وتتضأمن الفقرة 
   وال سيما التحقيق يإ جرائم القانون الدولإ والمقاضاة عليهاو

سأعى رلى توضأيح نأيضأا  تحليال  لاللتما  بالك  وتفكيدات وضأمانات عد  التكرارو و تقرنر قد  النو  -131
االلتما  بالك ا ال ي ارى المقرر الةاص أنه ال يسأأأأأأري رال يإ حاالت اميعال غير المشأأأأأأروعة دوليا  ذات  

ن تأفكيأدات  ع المسأأأأأأأأأأأأأأتمر ون ببق بموجأب القواعأد العأامأة لمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدولو واعتبر المقرر الةأاص أالبأاب
ثم كان ردراجها وتحليلها يإ وضأأأأمانات عد  التكرار تؤدي وظيفة مةتلفة عن أشأأأأكال الجبر امخرىا ومن  

ا لن ت ببق رال بعد التقرنر ضأأرورنا و وأكد أن تفكيدات وضأأمانات عد  التكرار مسأأتقبلية الم حىا بمع ى أنه
امسأأأأأاسأأأأأإ الم ته ك يجب أن يكون مسأأأأأتمرا    ارتكاب الفعل غير المشأأأأأروع دوليا و وأوضأأأأأح أيضأأأأأا  أن االلتما 

مرهونا  بةالية االلتما  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإو وله ا الغرض اقتدرح مشأأأأأأأروع    وسأأأأأأأارنا ا مما يجعل نقل أي التما  ثانوي 
القاعدة العامة التإ تسأأأأأأأأأت د رلى المواد  1الفقرة  )تفكيدات وضأأأأأأأأأمانات عد  التكرار(و وتتضأأأأأأأأأمن 19 المادة

ميعال غير المشأأأأأأأأأأروعة دوليا : يإ الحاالت التإ يسأأأأأأأأأأتمر ييها وجود دولة المتعلقة بمسأأأأأأأأأأؤولية الدول عن ا
ل ا تكون تلك الدولة ملممة بتقديم تفكيدات وضأأمانات م اسأأبة بعد  التكرارا رذا اقتضأأت الظروف ذلكا سأأ

يتت اول حاالت اسأأأتث ائية وتتضأأأمن شأأأرطين لكإ ت ببق: )أ( أن  2ولو أما الفقرة حتى بعد تارنخ خالية الد
خل  ودولة أخرى مع ية؛ و)ب( رذا االلتما  ال ي أخل به يعل غير مشأأأأأأأأأأأروع دوليا  سأأأأأأأأأأأارنا  بين دولة  يظل

اقتضأأأأت الظروف ذلكو يإذا تواير الشأأأأرطان جاز للدولة المضأأأأرورة أن تبلب تفكيدات وضأأأأمانات م اسأأأأبة  
ولة أخرى أن   التكرار من دولة خل ا وجاز لدولة خل  لدولة مضأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأروع ارتكبته دبعد

  تبلب تفكيدات وضمانات م اسبة بعد  التكرار من تلك الدولةو

 أاقش الجم  الثأالأث من التقرنر برنأامج العمأل المقبألو يأفشأأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأاص رلى أن تقرنر   نو  -132
عن تعدد الدول المسأأأؤولةو   ئل المتصأأألة بتعدد الدول الةل  المضأأأرورةا يضأأأال  الةامس سأأأيركم على المسأأأا

يإ ذلك رعادة ترايم مشأأأأأارنع المواد وسيكلها ال هائإو وأعرب عن  ت اول مسأأأأأائل مت وعة وتق يةا بما كما سأأأأأي
 اممل يإ االنتها  من الموضوع يإ القرا ة امولى يإ الدورة الثالثة والسبعين للج ةو

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة )أ( 

 عداد  تقرنر  الرابعوأعرب أعضا  اللج ة عن تقدارهم للمقرر الةاص إل -133

وفيما اتعلق باالعتبارات العامة للعمل يإ الموضأأأأأأأأأأأأوعا وايق امعضأأأأأأأأأأأأا د عموما  المقرر  الةاص   -134
لالتفاقات بين الدول المع يةو واقترح الرأي بشأفن البابع التكميلإ لمشأارنع المواد وعلى وجوب م ح امولونة 

التفاقات الةالية بين الدولا وأن يصأأأأأأأاغ عدد من بعو امعضأأأأأأأا  أن تقد  شأأأأأأأروح مشأأأأأأأارنع المواد أمثلة 
  لتفاوض على اتفاقات الةالية يإ مسؤولية الدولوامحكا  ال موذجية الستةدامها أساسا  ل

لعأد  الةاليأةا أو مأا يدسأأأأأأأأأأأأأأمى مبأدأ مالصأأأأأأأأأأأأأأحيفأة    وأدعرب عن آرا  مةتلفأة تتعلق بأالقأاعأدة العأامأة -135
اطر بعو امعضأأأأأا  المقرر الةاص تفكيد  أن ممارسأأأأأة الدول البيضأأأأأا ما وقاعدة الةالية مالتلقائيةمو وشأأأأأ

ؤند أولونة مبدأ مالصأحيفة البيضأا م أو الةالية التلقائيةا يإ حين رأى بعو المت وعة والمحددة السأياق ال ت
ن ه اك اسأأأأأأأأتث ا ات من القاعدة العامة لعد  الةاليةو وكرر أعضأأأأأأأأا  آخرون  امعضأأأأأأأأا  أنه يمكن أن تكو 

عدة العامة الم ببقة يإ الموضأأوع هإ مبدأ مالصأأحيفة البيضأأا م وأن ال وجود لشأأإ  اسأأمه تفكيدهم أن القا
إ عدة الةالية التلقائيةو ويإ حين أدعرب عن رأي مفاد  أن مشأأارنع المواد المقترحة تسأأير على ما ابدو يقا
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لرابعا مع أنه ذكر أن اتجا  الةالية التلقائيةا لم يشأأاطر أعضأأا  آخرون ه ا الرأيو وأشأأير رلى أن التقرنر ا
عن مسأأأأأأأأؤوليةم الدولا لم يفسأأأأأأأأر ه ا  منقل مسأأأأأأأأؤوليةم الدول يةتل  عن منقل الحقوق وااللتمامات ال اشأأأأأأأأئة

دى اسأأأأت اد التحليل الوارد فيه رلى االختالف تفسأأأأيرا  كافيا و وشأأأأكك بعو امعضأأأأا  يإ م هجية التقرنر وم
اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ ممتلكأات الأدولأة   أوجأه الشأأأأأأأأأأأأأأبأه مع خاليأة الأدول يإ الأداون واسأأأأأأأأأأأأأأتلهأامأه من

  و(402)1983ومحفوظاتها وداونها لعا   

وشأأأأأدد عدد من امعضأأأأأا  على ضأأأأأرورة مراعاة مصأأأأأادر أكثر ت وعا  جغرافيا  لممارسأأأأأات الدولا   -136
عضأأا  لى أن ندرة ممارسأأات الدول أدبرزت أث ا  الم اقشأأة التإ جرت يإ اللج ة السأأادسأأةو والحظ أ وأشأأاروا ر

م من محدوداتهاو آخرون أن اللج ة ا بغإ أن تسأأأأأتيقن من ممارسأأأأأة الدول القائمة يإ ه ا الشأأأأأفن على الرغ
اتفاقات التسأونة  وأدعرب عن الح ر من اسأتةالص اسأت تاجات عامة بشأفن مسأائل جبر الضأرر اسأت ادا  رلى 

لسأياقو ويإ ه ا الصأددا أشأير رلى اإلجمالية أو رلى ممارسأات الدول غير المتسأقة وغير الكافية والمحددة ا
بل تشأأمل أيضأأا  تبونر  التدرنجإو ودعا اقتراح آخر  أن والية اللج ة ال تقتصأأر على تدونن القانون الدولإا 

ل مشأروع مادة وصأفا  أوضأحا على نحو ابين مشأارنع رلى أن يصأ  الشأرح العالقة بين ممارسأات الدول وك
 التإ تشكل تبونرا  تدرنجيا  للقانون الدولإو    المواد التإ تؤندها ممارسات الدول وتلك

وأدعرب عن رأي مفاد  أن تركيم عمل اللج ة على الموضأأأأأأأأوع ا بغإ أن ا صأأأأأأأأب على توضأأأأأأأأيح  -137
ئعإ المحدد لةالية الدولو واقتدرح أن تواصأأأأأأل اللج ة  كيفية عمل قواعد مسأأأأأأؤولية الدول يإ السأأأأأأي ارنو الوقا

ل فيما اتعلق بمبالبات امشأأأأأأأأأأأأةاص العاداينا التإ ال تشأأأأأأأأأأأأملها المواد بحث التبعات القانونية لةالية الدو 
 دول عن اميعال غير المشروعة دوليا ا وإن أدعرب أيضا  عن معارضة ذلك االقتراحو المتعلقة بمسؤولية ال

كيد على أهمية الحفاظ على االتسأأأأأأأأأأأأاقا يإ المصأأأأأأأأأأأأبلحات والمضأأأأأأأأأأأأمون كليهماا مع  وكدرر التف -138
للج ةو ويإ ه ا الصأأأأددا اقتدرح رضأأأأاية حكم رلى مشأأأأارنع المواد اتعلق بانبباقها المم إا   امعمال السأأأأابقة

 من  4والمأادة    (403)1978من اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ المعأاهأدات لعأا     7بمأا اتمأاشأأأأأأأأأأأأأأى مع المأادة  
يمكن ن اللج أة  و ولوحظ أ1983اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ ممتلكأات الأدولأة ومحفوظأاتهأا وداونهأا لعأا   

 أن تستفيد من عمل معهد القانون الدولإ بشفن خالية الدولو

 مكررا   7مشروع المادة  )ب( 

و واقتدرح أن يعتمد 7مكررا  مكمِّّال  مفيدا  لمشأأأأأأأأأأروع المادة  7اعتبر عدة أعضأأأأأأأأأأا  مشأأأأأأأأأأروع المادة  -139
ة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن  د المتعلقمن الموا 15مشأأأأأأأأروع المادة على تعرنف اميعال المركبة الوارد يإ المادة 

اميعال غير المشأأأأأروعة دوليا و وأشأأأأأار رأي آخر رلى أن الدول امعضأأأأأا  يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة أعربت عن  
يحتا  رلى  2و 1فن م اقشأأأأأأأأأأأة اميعال المركبةو ورأى بعو امعضأأأأأأأأأأأا  أن نباق الفقرتين تحفظاتها بشأأأأأأأأأأأ

ع دما يسأأأأأتمر وجودهاو ورئإ أيضأأأأأا  فيما يةص توضأأأأأيحا وال سأأأأأيما فيما اتعلق بمسأأأأأؤولية الدولة السأأأأأل   
أنه يمكن توضأأأأيح ما رذا كانت تسأأأأتبعد نقل الحقوق وااللتمامات ال اشأأأأئة عن مسأأأأؤولية الدول التإ   1 الفقرة

 2و وعالوة  على ذلأأكا لوحظ أن الفقرة  2يمكن أن تحأأدث يإ ظروف مةتلفأأة عن تلأأك المتوخأأاة يإ الفقرة  
متعلقة بمسأأأأأؤولية الدول من المواد ال  14دة  دولإا كما هو مشأأأأأار رليه يإ الماتتعلق بتمداد يترة خرق التما  

عن اميعال غير المشأأأأأأأأأأأأأروعة دوليا ا أكثر من ارتباطها باميعال المركبةو ورأى بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  أن من 
الضأأروري مواصأألة دراسأأة المسأأائل المتصأألة بالمسأأؤولية المشأأتركة ع دما يسأأتمر وجود دولة سأأل ا وطلبوا  

  

 ,United Nations(ا  1983نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبرنأأل    8اتفأأاايأأة ييي أأا لةاليأأة الأأدول يإ ممتلكأأات الأأدولأأة ومحفوظأأاتهأأا وداونهأأا )ييي أأاا   (402)

Juridical Yearbook 1983 (Sales No. E.90.V.1), p. 139و 

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا  1978آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأبس    23اتفأأاايأأة ييي أأا لةاليأأة الأأدول يإ المعأأاهأأدات )ييي أأاا   (403)

1946, No. 33356, p. 3و 
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المركأب أو الفعأل المسأأأأأأأأأأأأأأتمر الأ ي يحأدث أث أا     تحليأل لكيفيأة تببيق االلتما  بأالك  يإ حأالأة الفعأل  رجرا 
عمليأة الةاليأةو وأدعرب عن رأي مفأاد  أن ه أاك قأدرا  من الةلط بين اميعأال المركبأة واميعأال المسأأأأأأأأأأأأأأتمرةو 

ل المسأأأأأأأأأأأأأأتمرة والمركبأةو وقأددمأت  وودجأه االنتبأا  رلى عمأل معهأد القأانون الأدولإ فيمأا اتعلق بأالةاليأة واميعأا
ط الحكما من بعو محتوناته المقترحة اعتدبرت مشأأأأأمولة أصأأأأأال  بالقواعد العامة مقترحات صأأأأأياغية لتبسأأأأأي

 و  2و 1لمسؤولية الدولو وقددمت مقترحات صياغية أخرى فيما اتعلق بتوضيح نباق الفقرتين 

 19إلى  16مشاريع المواد  )ج( 

المع ون مأثر خالية الثانإ من التقرنر الرابعا الفصل الثالث من الجم   الحظ بعو امعضا  أن  -140
الدول على أشأأكال المسأأؤوليةم اركم يإ الواقع على تبعات يعل غير مشأأروع دوليا  ارتكبته الدولا وال سأأيما 

  16فيما اتعلق بفشأأأأأأأأأكال الجبر )الرد والتعونو والترضأأأأأأأأأيةا على ال حو المتوخى يإ مشأأأأأأأأأارنع المواد من  
ات عد  التكرارا وغير ذلك من أشكال الجبرا ليست (و وذدّكر بفن االلتما  بالك ا وتفكيدات وضمان18 ىرل

أشأأأكاال  من المسأأأؤوليةا بل هإ تبعات قانونية لمسأأأؤولية الدول بموجب المواد المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن  
مامات رلى الدولة الةل  من أجل جبر اميعال غير المشأروعة دوليا و وأدعرب عن القلق رزا  مسأفلة نقل االلت

ة عن أيعال الدولة السأأل  التإ وقعت قبل تارنخ الةاليةا رذ ابدو أن ه ا المفهو  ال اتسأأق امضأأرار ال اشأأئ
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن اميعال غير المشروعة دوليا و   2ب بموجب المادة مع شرط ال سْ 

ات رر من جهةا والك  وتفكيدالتمييم بوضأأأأأأأأأأأأأوح بين جبر الضأأأأأأأأأأأأأوجرى التفكيد على ضأأأأأأأأأأأأأرورة  -141
وضأأأأأمانات عد  التكرار من جهة أخرىو وأدعرب عن شأأأأأكوك بشأأأأأفن ايمة وجود مشأأأأأارنع مواد محددة قائمة 

وجمعها يإ   19رلى  16ب اتها لمةتل  أشأأأأكال الجبرو وب ا   عليها قدد  اقتراح لتبسأأأأيط مشأأأأارنع المواد من  
بر أن من الضأأأأأأأأأأأأأأروري رجرا   ق بالجبرو واعتد ق بالك  وعد  التكرارا واآلخر اتعلحكمين يقط: أحدهمأا اتعل

ممند من الم اقشأأأات بشأأأفن أشأأأكال الجبر فيما اتعلق بمةتل  يئات خالية الدولا وال سأأأيما بشأأأفن الظروف  
يراد  المؤدية رلى حلول مةتلفةو وأشير رلى أن مشارنع المواد ال تةل بفي حق يإ الجبر قد يكون مستحقا  م

رضأأأأأأاية مشأأأأأأروع مادة به ا المع ىو وأدعرب عن رأي آخر   خاضأأأأأأعين لوالية الدولة المضأأأأأأرورةا وعليه اقتدرح
مفاد  أن م اقشأأأة مسأأأفلة كيفية الويا  بااللتما  بتويير جبر كامل عن الضأأأرر ال اجم عن يعل غير مشأأأروع 

   دوليا  ارتكبته دولة سل  أو ارتدكب ضدها رنما تتجاوز نباق الموضوعو

ا بصأأأأأأأيغتها المقترحة يإ 19رلى  16د من  وتسأأأأأأأا ل عدة أعضأأأأأأأا  عما رذا كانت مشأأأأأأأارنع الموا -142
التقرنر الرابعا ضأأأأأأأرورنة بال ظر رلى أن الحاالت التإ ت ظمها مشأأأأأأأمولة أصأأأأأأأال  بالقواعد العامة لمسأأأأأأأؤولية  

ولا من مشأأأارنع المواد الدولو وأدعرب عن القلق رزا  رعادة صأأأياغة أو كتابة القانون المتعلق بمسأأأؤولية الد
صأأأأأأأأأأأياغة القانونو بيد أنه لوحظ أن المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدول عن  قد ت بوي على احتمال رسأأأأأأأأأأأا ة 

 اميعال غير المشروعة دوليا  قد ال تشمل جميع الجوانب ذات الصلة بالموضوعو

أن يقوض قاعدة الجبر  ورأى بعو امعضأا  أن اللجو  رلى اتفاقات التسأونة اإلجمالية ال ا بغإ  -143
ن مبادئ قانون مسأؤولية الدولو وعالوة  على ذلكا لوحظ أن اتفاقات التسأونة  الكامل بوصأفها مبدأ أسأاسأيا  م

   اإلجمالية قد ال تكون م اسبة لتسونة الم ازعات التإ ت بوي على التمامات تجا  الكايةو

ميجوز ووو أن تبلبم المسأأأأأأأأأأأتةدمة يإ    ويإ حين أدعرب عن رأي مفاد  أن الصأأأأأأأأأأأيغة المرنة لعبارة  - 144
هإ صأأيغة مالئمةا رأى عدد من امعضأأا  أن ه   الصأأيغة و بارة ميجوز ووو    19و   17و   16مشأأارنع المواد  

ا غامضأأأة ونعوزها الوضأأأوحو واسأأأتفسأأأر عدة أعضأأأا  عما رذا كانت 18أن تبالبم الواردة يإ مشأأأروع المادة  
يها الدولة السأأل و وطدلب توضأأيح أن الدول الت التإ تمول ي ت ببق على الحا   19رلى   16مشأأارنع المواد من 

السل  ليست كلها ملممة بالجبرا بل يقط الدول السل  المسؤولة عن يعل غير مشروعو وباإلضاية رلى ذلكا  
ضرار  ال ت ببق رال بقدر ما تكون دولة خل  ملممة بجبر ام   19رلى    16اقتدرح توضيح أن مشارنع المواد من  

 ا ويقا  للجم  الثانإ من مشارنع الموادو  أيعال دولة سل   ال اجمة عن 
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ا أعرب بعو امعضأأأأا  عن  16وفيما اتعلق بالردا كما هو م صأأأأوص عليه يإ مشأأأأروع المادة  -145
اتفأاقهم مع نهج المقرر الةأاص يإ أن الرد هو شأأأأأأأأأأأأأأكأل الجبر ذو امولونأة بموجأب القأانون الأدولإا رال أن 

رنف الرد ال ارد يإ الحكمو ورأى عدد من امعضأأا  أن هجو ولوحظ أن تعشأأكك يإ ه ا ال   بعضأأهم اآلخر
ال لمو  له منه يعيد ذكر امحكا  ذات الصأأأألة يإ المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن   16مشأأأأروع المادة 

د للتمييم بين اميعال غير المشأأأأأأأأأأروعة دوليا و ويإ حين أدعرب عن التقدار لما ب له المقرر الةاص من جه
كك يإ ه ا التمييم لعد  وجود أسأاس له يإ ممارسأات الدولو وأدعرب عن  لرد مالقانونإم  ا والرد مالماديما شأد

االتفاق مع تفكيد المقرر الةاص أن يقدان أو رتالف العين المراد ردها ال يمثل ما يمكن أن يستتبعه مفهو   
ا شأأأأأأأأدد بعو 16من مشأأأأأأأأروع المادة  1ة ما اتعلق بالفقر ماالسأأأأأأأأتحالة الماديةم يإ حاالت خالية الدولو وفي

امعضأأأا  على ضأأأرورة توضأأأيح سأأأبب رلما  الدولة السأأأل  بالردا من الدولة السأأأل  قد ال تكون يإ بعو 
يمكن أن تكون  1الحاالت مسأأأأأأأؤولة وقد ال اد سأأأأأأأب رليها الفعل غير المشأأأأأأأروعو ولوحظ أن صأأأأأأأياغة الفقرة 

من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول  35كامل مع المادة د من االتسأأاق الأوضأأح وأقل ذاتية ونمكن أن تسأأتفي
ا قال بعو امعضأأأأا  رن 16من مشأأأأروع المادة   2عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا و وفيما اتعلق بالفقرة 

إ الحالة المتوخاة يإ تلك الفقرة يمكن حلها بتببيق مبدأ اإلثرا  غير العادلا رال أن البعو اآلخر شأأأكك ي
ا 2 إ سأياق القانون الدولإو والحظ عدة أعضا  أن الدولة الةل ا يإ سياق الفقرة ذلك المبدأ ي  رمكانية تببيق 

ابدو رلى  تسأأأأأأأأأأأت د على ما   2ليس عليها التما  بالرد بدال  من الدولة السأأأأأأأأأأأل و وأدعرب عن رأي مفاد  أن الفقرة  
ولة الةل  االتفاق بين الدضأأأأيح ما رذا كان  ورأى بعو امعضأأأأا  أن من الضأأأأروري تو   مالةالية التلقائيةمو 

تتفق مع القواعد   ال 3ملمما  للدول المضأرورةو وأشأير رلى أن الفقرة  3والدولة السأل  المشأار رليها يإ الفقرة 
المتعلقة بمسأؤولية الدول فيما يةص الجبرا من االتفاقات المتوخاة ييهاا بين الدول السأل  والدول الةل ا  

 4لدول المضأأأأأأأأأأأأرورةو واقتدرح ردرا  ب د معد  رخاللم يإ الفقرة ة فيما اتعلق باث آثارا  قانونيال يمكن أن تحد
 و16لصون حقوق اميرادو ويإ ضو  ذلكا قددمت مقترحات مةتلفة فيما اتصل بصياغة مشروع المادة 

أكد  ا أدعرب عن االتفاق مع ما  17وفيما اتعلق بالتعونو الم صأأأأأوص عليه يإ مشأأأأأروع المادة  -146
و ابدو الشأأأكل امكثر شأأأيوعا  للجبر يإ الحاالت التإ تتفثر ييها المسأأأؤولية اص من أن التعونالمقرر الة

عن اميعال غير المشأأروعة دوليا  بةالية الدولو ورأى بعو امعضأأا  أن من الضأأروري توضأأيح المبادئ 
  دولأة ومحفوظأاتهأا ل يإ ممتلكأات الأالتإ يقو  عليهأا الحكم المقترحو وأشأأأأأأأأأأأأأأير رلى اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدو 

ا وإلى أعمأال معهأد القأانون الأدولإا بأاعتبأارهأا تتضأأأأأأأأأأأأأأمن عأددا  من اإلحأاالت رلى مبأدأ  1983وداونهأا لعأا   
 1اإلنصأافا ال ي يمكن أن اؤدي دورا  يإ حسأاب مبلغ التعونو وقسأمته بين عدة دولو ولوحظ أن الفقرة 

من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول  36ا  للمادة ر  ماليا ا خاليال تتضأأمن رشأأارة رلى الضأأرر ال ي يمكن تقدا
بتببيق مبدأ حظر اإلثرا  غير   2عن اميعال غير المشأأأأأأأروعة دوليا و واقتدرح حل الحالة المتوخاة يإ الفقرة 

العادلو وذدكر بوجه خاص أن ه ا المبدأ وجيه يإ الحاالت التإ تمول ييها الدولة السأأأأأأأأأأأأل و وأشأأأأأأأأأأأأير رلى 
االلتمامات رلى الدولة الةل  يإ الحاالت التإ يسأأأتمر ييها وجود التإ تبرر نقل   رة توضأأأيح الظروفضأأأرو 

و 7وردت من قبل يإ مشأأأأأأأأأروع المادة  2الدولة السأأأأأأأأأل و وأدعرب عن رأي مفاد  أن الفكرة الواردة يإ الفقرة 
شأأأأأأفن الشأأأأأأرطين  تراكميين ال بدالينو وقدد  اقتراح مماثل ب 2واقتدرح أن يكون الشأأأأأأرطان المتوخيان يإ الفقرة 

ملمما  للدول المضرورةو ويإ  3و واستوضح عما رذا كان االتفاق المشار رليه يإ الفقرة  4الواردان يإ الفقرة 
قواعد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأأؤولية الدول فيما اتعلق ال تتفق مع ال 3ه ا الصأأأأأأأأأأأأددا أدعرب عن رأي مفاد  أن الفقرة 

السأأأأأأأأأأأأأأل  والأدول الةل ا ال يمكن أن تحأدث آثأارا  قأانونيأة  بأالجبرا من االتفأاقأات المتوخأاة ييهأاا بين الأدول  
مشمول أصال  على ما ابدو يإ  3امعضا  أن مضمون الفقرة   فيما اتعلق بالدول المضرورةو والحظ بعو

ال اثبت بما فيه الكفاية وجود   17و واعتبر عدة أعضأأأأأأأا  أن مشأأأأأأأروع المادة 1من مشأأأأأأأروع المادة  2الفقرة 
  اقتراح بإدرا  البرائق  المقرر الةاص ممندا  من التفاصأأأأأيل يإ ه ا الصأأأأأددو وقدد  عالقة سأأأأأببية وطلبوا من

 و17 المستةدمة لتقدار التعونو يإ الشرحو وب ا   عليها قددمت مقترحات مةتلفة بشفن نص مشروع المادة
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يإ    ا أدعرب عن تفايد نهج المقرر الةاص 18وفيما اتعلق بالترضأأيةا كما وردت يإ مشأأروع المادة   - 147
لق بالموضأأأوعا من خالل المفهو  الحداث لمسأأأؤولية الدولا ال ي يقو  على تفسأأأير الترضأأأيةا يإ العمل المتع 

ح فيما اتعلق بالحاالت التإ مالمسأأأأأؤولية الموضأأأأأو يةم ومالضأأأأأرر القانونإمو وكدرر تفكيد أن الحكم غير واضأأأأأ
ها أن تبلب ه ا الشأأكل من أشأأكال  تمول ييها الدولة السأأل ا وك لك متى ويإ أي ظروف يحق لدولة خل  ل 

ا أث ى بعو امعضأأأأأأأأأا  على ردرا  التحقيق يإ الجرائم الدولية والمقاضأأأأأأأأأاة  2الترضأأأأأأأأأيةو وفيما اتعلق بالفقرة 
اد  أنأه ال اوجأد مأا اأدل على أن التحقيق يإ الجرائم الأدوليأة  عليهأاو وعلى ال قيو من ذلأكا أدعرب عن رأي مفأ

كك يإ وجاهة التحقيق يإ ه   الجرائم والمقاضأأأاة   والمقاضأأأاة عليها يشأأأكالن شأأأكال  من  أشأأأكال الترضأأأيةا وشأأأد
ضأأيةو ورأى عدة أعضأأا  أنه سأأيكون من المفيد تقديم أمثلة على ممارسأأات الدول عليها كشأأكل من أشأأكال التر 

ن المقاضأأأأأاة على الجرائم الدولية تعتبرها الدول الةل  يعليا  شأأأأأكال  من أشأأأأأكال الترضأأأأأيةا وك لك  تشأأأأأير رلى أ 
تقديمها عن طرنق المقاضأأاة على جرائم القانون الدولإو  ب تحليل ما رذا كان اوجد التما  بالمبالبة بالترضأأية أو 

الترضأأأأأأأية عن طرنق المقاضأأأأأأأاة على وأشأأأأأأأير رلى أن كلمة ميجوزم ال تشأأأأأأأمل التماما  من الدولة الةل  بتقديم  
  نتهاكات الجسأيمة لاللتمامات تجا  الكاية باعتبارها الجرائم الدوليةو وعالوة  على ذلكا أشأير رلى المقاضأاة على اال 

غير واضأح بشأفن    18شأكال  محددا  من أشأكال الترضأية فيما اتعلق بالمجتمع الدولإ ككلو واعتدبر مشأروع المادة  
من المواد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدول عن   48 بالمسأأأأأأؤولية بالمع ى المقصأأأأأأود يإ المادة   له االحتجا    م ن يحق 

ةو ورأى عدة أعضأأأأا  أن جميع أشأأأأكال الجبرا  ر المشأأأأروعة دوليا  يإ حاالت االلتمامات تجا  الكاي اميعال غي 
  (jus cogens)ولإ وليس الترضأأية يقطا وجيهة يإ حاالت خرق القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الد 

ولية الج ائية الفرديةو وقددمت عدة وااللتمامات تجا  الكايةو ولوحظ أنه يجب التمييم بين مسأؤولية الدول والمسأؤ 
 بهدف ردرا  ه ا التمييمو    18مقترحات لتعدال مشروع المادة 

ا المتعلق بتفكيدات وضأأأأأأأأأأأأمانات عد  التكرارا  19ويإ حين أدعرب عن تفايد نص مشأأأأأأأأأأأأروع المادة  - 148
االلتما    19  اقترح بعو امعضا  ت قيحه لجعله أوضح وأدقو واستدفسر عن سبب عد  تضمين مشروع المادة 

شأرح ما يشأكل بالك و ولوحظ بوجه خاص أنه رذا لم ادر   يعال  مشأروع مادة بشأفن الك ا فيجب أن اوضأح ال 
ضأأأأأأأررا  مسأأأأأأأتمرا و واعتبر بعو امعضأأأأأأأا  أن الك  وضأأأأأأأمانات وتفكيدات عد  التكرار تؤدي دورا  مكايئا  يإ  

كك يإ اسأتةدا  كلمة مم اسأبةم يإ مشأروع الحاالت التإ اتع ر ييها الرد وحيثما ال تكون الةسأارة مادي    ة يقطو وشأد
ا 2ا أثيرت شأأأأأأأأأواغل بشأأأأأأأأأفن الفقرة 1ين أدعرب عن تفايد الفقرة المادة منها ال تقد  توجيها  كافيا  للدولو ويإ ح 

رذا  التإ ابدو أنها توحإ بفن ضأمانات وتفكيدات عد  التكرار ال تصأير سأبيال  من سأبل االنتصأاف المتاحة رال 
  يعال  غير مشروع بعد تارنخ الةاليةو وكرر بعو امعضا  التعليقات التإ أدبدات على الدولة الةل ارتكبت 

يإ الحاالت التإ تمول    2و وطدرح سأأؤال عن انبباق الفقرة 18و   17و   16من كل من مشأأارنع المواد    2رة الفق 
لية ال اشأأأأأأئة عن مسأأأأأأؤولية دولة ييها الدولة السأأأأأأل و ولوحظ أن أي قاعدة ممعومة للةالية يإ االلتمامات الدو 

البابع المسأأأأأأأأأأتمرو واقتدرح أن   المتعلقة باميعال ذات   7من مشأأأأأأأأأأروع المادة   1سأأأأأأأأأأل  رنما تتعارض مع الفقرة 
ا وأن يقد  قائمة بفمثلة عن مالضأمانات الم اسأبةم ولمحة عامة يإ  2اوضأح الشأرح مالظروفم المشأمولة بالفقرة 

أشأير رلى ضأرورة رجرا  ممند من التحليل لممارسأة اللج ة اميرنقية شأكل جدول عن مةتل  حاالت الةاليةو و 
ر التإ تشأكل جم ا  من تفكيدات وضأمانات عد  التكرارو وقددمت أيضأا   لحقوق اإلنسأان والشأعوب بشأفن الع اصأ
 و 19 مقترحات متعلقة بصياغة مشروع المبدأ 

 الشكل النهائي )د( 

ضوعا رذا أدخ ت يإ  ع المواد هإ ال تيجة امنسب له ا المو تسا ل عدة أعضا  عما رذا كانت مشارن  - 149
المبادئا   يال  لبدائل مثل مشأأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا أو االعتبار تعليقات بعو الدول التإ أظهرت تفضأأأأأأأأأأأأأ

االست تاجاتا أو امحكا  ال موذجيةا أو تقرنر تحليلإو واقترح عدد من امعضا  أن تعيد اللج ة ال ظر يإ   أو 
ضأرورة ل لكو واقتدرح أيضأا   لها يإ الموضأوع يإ دورتها الثالثة والسأبعينا يإ حين رأى آخرون أن ال شأكل عم 

 ادتة  القرار ال هائإ بشفن نتيجة الموضوع متى أتمت اللج ة معظم عملها الموضوعإو  أن 
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 برنامج العمل المقبل )ها( 

لمقرر الةاصا يإ حين ح ر آخرون  وايق عدة أعضأأا  على برنامج العمل المقبل ال ي اقترحه ا -150
هم يإ رمكانية االنتها   رها يإ الموضأأأأوعو وأعرب بعو امعضأأأأا  عن شأأأأكوكمن أن تتعجل اللج ة يإ نظ

 من القرا ة امولى يإ الدورة الثالثة والسبعينو 

 المالحاات الختامية للمقرر الخاص -3 

موضأأأو ية التإ أدجرنت بشأأأفن التقرنر أعرب المقرر الةاص يإ موجم  عن ارتياحه للم اقشأأأات ال -151
ل قاش يإ الجلسأأأأة العامة كان حايال  ومثيرا  لالهتما  وبّينا يإ رأيها رشأأأأكاالت الموضأأأأوع الرابعو وقال رن ا

كانت يإ بعو امحيان وطبيعته المعقدةو والحظ أيضأأأأأأأأأا  أن التعليقات المةتلفة التإ أدلى بها امعضأأأأأأأأأا  
   داد  للعمل مع امعضا  لسد الثغرات واعتماد نهج مرنوغير متوايقةا ومع ذلك أبدى استع

وفيما اتعلق بالحاجة رلى ضأأأأأأمان مراعاة الت وع الجغرايإ لممارسأأأأأأات الدولا أكد المقرر الةاص   -152
  استعداد  للقيا  ب لك ورحب بفي أمثلة يقدمها امعضا  يإ ه ا الصددو

 را  ح المقرر الةاص أن التقرنر الرابع اتبع نهجا  حوفيما اتعلق باتفاقات التسأونة اإلجماليةا أوضأ -153
ومتحفظا و ولئن لم اتمكن المقرر الةاص من تفكيد مركم اتفاقات التسأأأأأأأونة اإلجمالية بوصأأأأأأأفها قانونا  دوليا  

كس ممارسأأأأأأأأأأات الدولو وعالوة  على ذلكا عرفيا ا يإنه يعتبرها مع ذلك ع صأأأأأأأأأأرا  مهما  للموضأأأأأأأأأأوع منها تع
 سأأيما يإ ضأأو  قرارات محكمة رنة ربرا  اتفاقات تقضأأإ بجبر أقل من الجبر الكاملا الأوضأأح أن للدول ح

حصأأأأأانات الدولة من الوالية القضأأأأأائية )ألمانيا ضأأأأأد ريباليا: العدل الدولية يإ حكمها الصأأأأأادر يإ قضأأأأأية 
ل( يما اتعلق بفثر لقضائية الوط ية للمحاكم التشيكوسلوياكية والتشيكية فا والسوابق ا(404)اليونان طرف متدخِّّ

 ة بعد الحرب العالمية الثانيةو بعو اتفاقات التسونة اإلجمالية المبرم

وفيما اتعلق بمبدأ اإلثرا  غير العادلا ذكر المقرر الةاص مرة أخرى أن ه ا المبدأ مهم بوصأأفه   -154
ولية الدولة رلى لتإ تؤند ال قل االسأأتث ائإ لاللتمامات ال اشأأئة عن مسأأؤ أحد الع اصأأر أو الظروف الةاصأأة ا

وضأأأأأأأأأأح أنه تعمد أال ا كر المبدأ صأأأأأأأأأأراحة  يإ مشأأأأأأأأأأارنع المواد دولة خل  أو دول خل  أخرىو غير أنه أ
المقترحةا منه لم يقبل أن يكون امسأاس الوحيد لمسأؤولية الدول الةل  لعدة أسأبابو وقال رن المبدأ يدعتبر 

ال اتفق مع القانون الدولإ و مكتسأبةما ال ي يدعد باليا  امضأا  وغير دقيقا وكثيرا  ما ارتبط بمفهو  مالحقوق الغ
 الحداثو وأبدى استعداد  لمعالجة ه   المسفلة يإ الشروحو  

وشأأأأأأأدد المقرر الةاص على أن نص مشأأأأأأأارنع المواد المقترحة ال يع إ ضأأأأأأأم ا  الةالية التلقائيةو  -155
ة مبدأ مالصأحيفة البيضأا م وال قاعدة الةالية اتفق مع الرأي القائل رن ممارسأة الدول ال تؤند أولون وقال رنه

ةو ويإ قانون خالية الدولا ال ي طدور بين السأأأأأأتي ات والثماني ات من القرن الماضأأأأأأإا كانت قاعدة التلقائي
بيد أنه ال اوايق على ارتقا  مبدأ مالصأأأأأأأحيفة البيضأأأأأأأا م هإ القاعدة الم ببقة على الدول المسأأأأأأأتقلة حداثا و 

 رلى قاعدة عامة ت ببق على جميع يئات الةاليةو  مالصحيفة البيضا م 

وأبدى المقرر الةاص تفهمه لألسأأأئلة التإ أثيرت بشأأأفن جدوى أو ضأأأرورة مشأأأارنع الموادا لك ه أكد   - 156
ليا  ال تشأأأأمل جميع الجوانب ذات  من جداد أن المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دو 

كّمل القواعد القائمةو وقال رن  على ذلكا يمكن ال ظر رلى مشأأأارنع المواد باعتبارها ت الصأأألة بالموضأأأوعو وب ا   
 العمل على ه ا الموضوع اهدف رلى سد الثغرات يإ تدونن قواعد مسؤولية الدول وقواعد خالية الدولو  

  

(404) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99و 
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امول  ل مشأأأأأأأأأأأارنع المواد المقترحةا وانبباقها ع دما يسأأأأأأأأأأأتمر أو وفيما يةص التعليقات على سيك -157
لمقرر الةاص أن مشارنع المواد المقترحة يإ التقرنر وجود الدولة السأل ا ومةتل  يئات الةاليةا أوضح ا

م الرابع ا بغإ أن تدقرأ باالقتران مع مشأأارنع المواد المقترحة يإ التقارنر السأأابقةو وقال رن التقرنر الرابع ارك
مشأروعة دوليا و ومع ذلكا وايق على رمكانية تبسأيط على مضأمون وأشأكال التبعات القانونية لأليعال غير ال

نع المواد المقترحة لتج ب تكرار ال لمو  لهو واتفق المقرر الةاص أيضأأأأأا  مع امعضأأأأأا  على أن من مشأأأأأار 
جه عا  وإلى أشأأأأكال الجبر بوجه  امنسأأأأب اإلشأأأأارة رلى مضأأأأمون مشأأأأارنع المواد باعتبارها تبعات قانونية بو 

أنهأا ال تقتصأأأأأأأأأأأأأأر على   ج انتهأاكأات االلتمامأات تجأا  الكأايأةا ذكر المقرر الةأاصخأاصو وفيمأا اتعلق ب تأائ
الترضأأأأأية واقترح م اقشأأأأأة المسأأأأأفلة يإ الشأأأأأروح أو يإ مشأأأأأروع مادة آخرو ويإ ه ا الصأأأأأددا اقترح المقرر  

  اد المقترحة لتوضأأأأأيح مةتل  المسأأأأأائل المثارة وحلهاو الةاص مشأأأأأارنع مواد جدادة وت قيحات لمشأأأأأارنع المو 
أيضأأأأأأأا  رعادة ت ظيم شأأأأأأأاملة لمشأأأأأأأارنع المواد المتعلقة بالجبرا ب ا   على اقتراحات قدمها امعضأأأأأأأا و    ترحواق

بدات بشأأأأأأأأأأأأأفن ضأأأأأأأأأأأأأرورة رجرا  تحليل لةالية الدول يإ المسأأأأأأأأأأأأأؤولية المتعلقة اتعلق بالتعليقات التإ أد  وفيما
إ رطار مواضأأأيع أخرى رأى المقرر الةاص أن من اميضأأأل معالجة ه   المسأأأفلة ي  بامشأأأةاص العاداينا

  عملها ولك ه وايق على صياغة ب د عد  رخاللويمكن أن تدرجها اللج ة يإ برنامج 

مكررا و وأشأأأأأار رلى أنه سأأأأأيقترح    7ورحب المقرر الةاص عموما  باالقتراحات المتعلقة بمشأأأأأروع المادة   -158
   لتإ أبداها امعضا وردخال تغييرات على ترتيب مشارنع المواد وترايمها لمراعاة التعليقات ا

ا ذكر المقرر الةاص أنه مسأأأأتعد لل ظر يإ اقتراحات 17و  16وفيما اتعلق بمشأأأأروعإ المادتين   -159
هو تفكيد أن االلتمامات    16الصأأأأأأأياغة التإ قدمها امعضأأأأأأأا و وأشأأأأأأأار رلى أن الغرض من مشأأأأأأأروع المادة 

من كل  3ت خالية الدولو ورأى أن الفقرة القائمة على القواعد العامة لمسأؤولية الدول ت ببق حتى يإ حاال
ليسأأأأأت زائدة عن الحاجةا منها تت اول الحالة الةاصأأأأأة التفاقات القسأأأأأمة   17و  16من مشأأأأأروعإ المادتين  

بين الدولة الةل  والدولة السأأأأأل و يعلى سأأأأأبيل المثالا قد تقرر دولة مضأأأأأرورة توجيه مبالبتها رلى الدولة 
  عأأادة عين منهأأا موجودة يإ رقليم الأأدولأأة الةل ا ومن الأأدولأأة الةلالسأأأأأأأأأأأأأأل ا التإ ال تعود قأأادرة على ر 

تسأأأتفيد من نتيجة الفعل غير المشأأأروعو ولكن رذا ديعت الدولة السأأأل  رلى الدولة المضأأأرورة تعونضأأأا  بدال   
من رد العينا يمكن ربرا  اتفاق القسأأأأمة بين الدولة الةل  والدولة السأأأأل  بوصأأأأفه مقاصأأأأةو وذهب المقرر  

بيد أن الغرض م ها هو تسأأأأونة   ص رلى أن اتفاقات القسأأأأمة تسأأأأمح للدول المضأأأأرورة بتقديم مبالباتهااالةا
المبالبات بين الدولة السأأأأأأأأل  والدولة الةل و وفيما اتعلق بالتعليقات التإ أبداها امعضأأأأأأأأا  بشأأأأأأأأفن  بارة 

 أن امحكا  ا بغإ أنا أكد المقرر الةاص 17و 16ميجوز ووو أن تبلبم الواردة يإ مشأأأأأأأأأأأروعإ المادتين 
االلتماماتا ربما مع اإلشأأأأأأارة رلى التبونر التدرنجإا ع د تشأأأأأأدد على البابع االسأأأأأأتث ائإ والمشأأأأأأروط له   

 االقتضا و ورحب بمعظم المقترحات المتعلقة بصياغة مشارنع الموادو  

دراجه يإ المتعلق بالترضأأأأأأية ربما أمكن تبسأأأأأأيبه وإ 18وذكر المقرر الةاص أن مشأأأأأأروع المادة  -160
دة ت ظيم مشأارنع الموادو وفيما اتعلق بإمكانية  خرىا يإ ضأو  اقتراحه رعامشأروع مادة مع أشأكال الجبر ام

رلى التحقيق يإ جرائم القانون الدولإ والمقاضأأأاة عليهاا لفت االنتبا  رلى مرايعات   2ردرا  رشأأأارة يإ الفقرة 
  ( 405)أوغ دا(  )جمهورنة الكونغو الديمقراطية ضأأأأأد  امنشأأأأأبة المسأأأأألحة يإ رقليم الكونغويإ قضأأأأأية البريين  

الدوليةا والتإ تبين أن المقاضأأأأأاة على الجرائم الدولية يمكن اعتبارها شأأأأأكال  من أشأأأأأكال   أما  محكمة العدل
الترضأأأيةو والحظ أن رنشأأأا  المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأالفيا السأأأابقة والمحكمة الج ائية الدولية يمكن 

مات تجا  الكاية والمقاضأأأأأأأأأاة  سأأأأأأأأأتدل م ها على أن التحقيق يإ الجرائم المرتكبة انتهاكا  اللتمايهمه ببرنقة يد 
 عليها رنما يصب يإ مصلحة المجتمع الدولإ ككلو  

  

(405) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 

Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168و 
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ا قال المقرر الةاص رنه على اسأأأتعداد إلدرا  قائمة بفمثلة على  19وفيما اتعلق بمشأأأروع المادة  -161
قترح بعو امعضأأأا و وفيما اتعلق بعد  وجود اقتراح لمشأأأروع مادة الضأأأمانات الم اسأأأبة يإ الشأأأرحا كما ا

شأأأأأأفن االلتما  بالك ا أقر المقرر الةاص بفن حكما  جدادا  بةصأأأأأأوص ه ا الجانب سأأأأأأيكون رضأأأأأأاية اّيمة ب
   ورحب بصياغة مقترحات لتحقيق ه   الغايةو

القائل رن اللج ة يمكن أن   وفيما اتعلق ب تيجة الموضأأأأوعا قال المقرر الةاص رنه اتفق مع الرأي -162
ةو وأعرب المقرر الةاص عن استعداد  لم اقشة أشكال بدالةا لك ه تبت يإ الةيار امنسب يإ مرحلة الحق

أوضأأأأأأح أنه ال ارغب يإ تغيير شأأأأأأكل عمل اللج ة يإ ه ا الموضأأأأأأوعو وأشأأأأأأار المقرر الةاص أيضأأأأأأا  رلى 
 و  رمكانية رجرا  مشاورات غير رسمية بشفن مةتل  المسائل

فن اللج ة قد ال تتمكن من اختتا  عملها  وفيمأا اتعلق ببرنامج العمل المقبلا أقر المقرر الةاص ب -163
الراه ة وتعدال ترتيبات   19-بشأأأأأفن القرا ة امولى بحلول نهاية يترة السأأأأأ وات الةمسا بسأأأأأبب جائحة كوييد

 عمل اللج ةو

ولية الدولة التي اعتمدتها اللجنة  نص مشااااااريع المواد المتعلقة بخالفة الدول في مساااااؤ  -جيم 
 نبصفة مؤقتة حتى اآل

 نص مشاريع المواد -1 

 ارد أدنا  نص مشارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة حتى اآلنو   -164

 خالفة الدول في مسؤولية الدولة

  1المادة 
 النطاق

بمسأأأأأأأأأأأأأؤولية  ت ببق مشأأأأأأأأأأأأأارنع المواد ه   على آثار خالية الدول فيما اتعلق  -1 
 دوليا و المشروعة الدولة عن اميعال غير

 ت ببق مشارنع المواد ه   يإ غياب أي حل مةتل  تتفق عليه الدول المع يةو  - 2 

  2المادة 
 المصطلحات المستخدمة

 مغراض مشارنع المواد ه  : 

اراد بتعبير مخالية الدولم حلول دولة محأل دولة أخرى يإ المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة عن   )أ( 
 ت الدولية إلقليم ما؛العالقا

الدولة التإ حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث    اراد بتعبير مالدولة السأأأأأأأأل م )ب( 
 خالية دول؛

اراد بتعبير مالأدولأة الةل م الأدولأة التإ حلأت محأل دولأة أخرى لأدى حأدوث   ) ( 
 دول؛ خالية

  محأل اراد بتعبير متأارنخ خاليأة الأدولم التأارنخ الأ ي حلأت فيأه الأدولأة الةل )د( 
 ل قليم ال ي تت اوله خالية الدول؛الدولة السل  يإ المسؤولية عن العالقات الدولية 

 ووو 
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  5المادة 
 حاقت خالفة الدول المشمولة بمشاريع المواد هذه

ال ت ببق مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد هأ   رال على آثأار خاليأة الأدول التإ تحأدث طبقأا  للقأانون   
 ون الدولإ المجسدة يإ ميثاق اممم المتحدةوالدولإا وخاصة طبقا  لمبادئ القان

 ووو

  7المادة 
 األفعال ذات الطابع المستمر

ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادٌر عن دولة خل  ذا طابع مسأتمر فيما اتعلق  
بفعل غير مشأأأأأأروع دوليا  صأأأأأأادر عن دولة سأأأأأأل ا يإن المسأأأأأأؤولية الدولية للدولة الةل  ال تمتد 

وإذا اعتريت الدولة الةل  بالفعل  ج المترتبة على يعلها هإ بعد تارنخ خالية الدولورلى ال تائ رال
الصأأأادر عن الدولة السأأأل  وتبّ ته بوصأأأفه يعال  صأأأادرا  ع هاا وبقدر ه ا االعتراف وه ا التب إا 

 يإن المسؤولية الدولية للدولة الةل  تمتد أيضا  رلى ال تائج المترتبة على ذلك الفعلو

  8المادة 
 نْسب تصرفات حركة تمردية أو غير تمردية

يدعتبر يعال  صأأأأادرا  عن الدولة الجدادة بمقتضأأأأى القانون الدولإ تصأأأأرفد أي   -1 
  حركأة تمرديأة أو غير تمرديأة ت جح يإ رقأامأة دولأة جأداأدة يإ جم  من رقليم دولأة سأأأأأأأأأأأأأل  أو يإ رقليم 

 خاضع إلدارتهاو

ب أي تصأأأأأأرف رلى ا 1ال تةل الفقرة  -2  ن صأأأأأألته لدولة السأأأأأأل ا مهما تكب سأأأأأأْ
يةا وندعتبر يعال  صأأادرا  عن تلك الدولة بمقتضأأى القواعد المتعلقة بمسأأؤولية بتصأأرف الحركة المع 

 الدول عن اميعال غير المشروعة دوليا و

  9المادة 
 حاقت خالفة الدول التي تال فيها الدولة السلف قائمة

ا  عن دولة سأل  قبل تارنخ خالية  ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادر  -1 
دولة السأأأأأأأأل  قائمةا يظل من حق الدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة ا وتظل الالدول

 السل  حتى بعد تارنخ الةالية:

ع دما يصأأأبح جم  من رقليم الدولة السأأأل ا أو أي رقليم تكون الدولة السأأأل    )أ( 
 دولة أخرى؛ أو مسؤولة عن عالقاته الدوليةا جم ا  من رقليم

من رقليم الدولة السأأأأأأأأل  لتشأأأأأأأأكيل دولة واحدة  ع دما ا فصأأأأأأأأل جم  أو أجما    )ب( 
 أكثر؛ أو أو

ع دما تكون الدولة الةل  دولة مسأأأأأأأتقلة حداثا  كان رقليمها قبل تارنخ خالية   ) ( 
 الدول مباشرة رقليما  تابعا  وكانت الدولة السل  مسؤولة عن عالقاته الدوليةو

معي ةا رلى التوصأل رلى ة المضأرورة والدولة الةل ا يإ ظروف  الدولتسأعى  -2 
 اتفاق لمعالجة الضررو

بأأفي توزنع للمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة أو اتفأأاق آخر بين الأأدولأأة   2و  1ال تةأأل الفقرتأأان   -3 
 و2و 1السل  والدولة الةل  ع د ت في  الفقرتين 
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 في دورتها الثانية والسبعين نص مشاريع المواد وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة -2 

 نا  نص مشارنع المواد وشروحها التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعينو ارد أد  - 165

   7المادة 
 األفعال ذات الطابع المستمر

ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادٌر عن دولة خل  ذا طابع مسأتمر فيما اتعلق  
المسأأأأأأؤولية الدولية للدولة الةل  ال تمتد دوليا  صأأأأأأادر عن دولة سأأأأأأل ا يإن   بفعل غير مشأأأأأأروع

رلى ال تائج المترتبة على يعلها هإ بعد تارنخ خالية الدولو وإذا اعتريت الدولة الةل  بالفعل  رال
الصأأأادر عن الدولة السأأأل  وتبّ ته بوصأأأفه يعال  صأأأادرا  ع هاا وبقدر ه ا االعتراف وه ا التب إا 

 متد أيضا  رلى ال تائج المترتبة على ذلك الفعلومسؤولية الدولية للدولة الةل  تيإن ال

 الشرح  

مسؤولية الدولة فيما اتعلق باميعال ذات البابع  الةالية يإ معالجة مسفلة  7ادراد بمشروع المادة   (1)
يإ مثل ه   و  بعد ذلكالتإ ابتدأتها دولة سأأأأأل  قبل تارنخ الةالية والتإ تواصأأأأألها الدولة الةل     المسأأأأأتمر

 الدولة السل  والدولة الةل و  فيما يةص  تحداد نباق مسؤولية الدول وتعرنفه  تدبر أساسيا  الظروفا اع

يإ سأأأأأأأأأأأياق المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدول عن    ا ال ي ا بغإ يهمه7مشأأأأأأأأأأأروع المادة ونت اول  (2)
 و  (407)لمستمرااميعال ذات البابع ا(406)اميعال غير المشروعة دوليا  لعا 

القاعدة امسأأأاسأأأيةا وت ص على أن المسأأأؤولية الدولية   7وتحّدد الجملة امولى من مشأأأروع المادة  (3)
للدولة الةل ا يإ حال يعل غير مشروع دوليا  ذي طابع مستمر يظّل يحدث بعد خالية الدولا ال تمتد رال 

الأأدولأأة الةل  ال تدعتبر و وهأأ ا يع إ أن  (408)رلى ال تأأائج المترتبأأة على يعلهأأا هإ بعأأد تأأارنخ خاليأأة الأأدول
مسأأأأأأأؤولة عن الفعل غير المشأأأأأأأروع دوليا  رال رذا كان يمكن نسأأأأأأأبه رليهاا ال رلى الدولة السأأأأأأأل و ونتفق ه ا 

من  2االسأت تا  مع المواد المتعلقة بمسأؤولية الدول عن اميعال غير المشأروعة دوليا ا حيث خلصأت الفقرة 
لتما  دولإ بفعل ذي طابع اسأأأأتمراري طوال يترة اسأأأأتمرار الفعل د خرق الدولة الرلى ما الإ: ميمت 14المادة 

 وبقائه غير مبابق لاللتما  الدولإمو

القأاعأدة يإ حأالأة الةاليأةا يأإن الجملأة   تورد  7الجملأة امولى من مشأأأأأأأأأأأأأأروع المأادة  ويإ حين أن   (4)
رلى أيضأأأا  ال تمتد    الةل لدولية للدولة الثانية تت اول الظروف االسأأأتث ائيةو وهإ ت ص على أن المسأأأؤولية ا

  رال رذا اعتريت الدولة الةل  بفعل الدولة السل  وتب تها وبقدر ه ا االعتراف   السل  الدولة  الفعل الصادر عن  
 المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأروعة دوليا  مواد الاالسأأأت تا  مسأأأتمد من   وه ا التب إو وه ا

التإ ت ص على أن مالتصأأأأأأرف ال ي ال اد سأأأأأأب رلى الدولة ووو يدعتبر مع    11دادا  المادة ونسأأأأأأت د رليهاا وتح
التصأأأأأرف واعتبرته  ذلك يعال  صأأأأأادرا  عن ه   الدولة بمقتضأأأأأى القانون الدولإ رذا اعتريت ه   الدولة ب لك

  

المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأروحها ا المريقو وترد مشأارنع  2001كانون امول/ديسأمبر    12المؤرخ    56/83قرار الجمعية العامة   (406)
 و77و 76ن يوالتصونبا الفقرتالمجلد الثانإ )الجم  الثانإ(  ا2001حولية لج ة القانون الدولإ يإ 

من المواد المتعلقة بمسأأأؤولية الدولا المرجع   14( من شأأأرح المادة  5الفقرة )؛ انظر أيضأأأا  75ا المرجع نفسأأأها الصأأأفحة  14المادة  (407)
 و 76فحة الصا نفسه

(408) Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne contre Royaume-Uni)  [  مبالبات الم بقة
 )متاحة بالفرنسية يقط(و UNRIAA, vol. II, pp. 615–742, at pp. 648–649 ,(1925)[ اإلسبانية يإ المغرب



A/76/10 

165 GE.21-11083 

ا  الم ارات ق بقضأأأأية  يعلى سأأأأبيل المثالا يإ التحكيم المتعل و  ( 409) صأأأأادرا  ع ها وبقدر ه ا االعتراف واالعتبارم 
حّملت المحكمة اليونان المسأأأأأأأؤولية عن رخالل جمنرة كرنت باتفاق امتياز ع دما كانت رقليما  مسأأأأأأأتقال  ذاتيا   

ب م ها أن اإلخالل أادته اليونان واسأأأأأأأأتمرت فيها حتى بعد توليها من أقاليم اإلمبراطورنة العثمانيةا مسأأأأأأأأبا
كانت المبالبة تسأأت د أصأأال  رلى رخالل باتفاق امتيازا يإن الدولة  السأأيادة اإلقليمية على الجمنرةو وحتى رذا

لى رقليمها وأادت ه ا الوضأع وواصألته أمكن أن يدسأت تج من ذلك الةل  رذا ما واجهت اسأتمرار اإلخالل ع
 و  (410)أنها تتحمل المسؤولية ع ه

  8المادة 
 نْسب تصرفات حركة تمردية أو غير تمردية

ة بمقتضأأأأى القانون الدولإ تصأأأأرفد أي  ا  عن الدولة الجداديدعتبر يعال  صأأأأادر  -1 
  حركة تمردية أو غير تمردية ت جح يإ رقامة دولة جدادة يإ جم  من رقليم دولة سأأأأأأأل  أو يإ رقليم 

 خاضع إلدارتهاو

ب أي تصأرف رلى الدولة السأل ا مهما تكن صألته بتصرف   1ال تةل الفقرة   -2    ب سأْ
لقواعد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدول صأأأأأأادرا  عن تلك الدولة بمقتضأأأأأأى ا الحركة المع يةا وندعتبر يعال  

 عن اميعال غير المشروعة دوليا و

 الشرح  

 الة المحددة لتصرف حركة تمردية أو غير تمرديةو ادراد بمشروع المادة ه ا معالجة الح (1)

ب تصأأأأأأأأريات حركة تمردية أو غير تمردية   1وتعيد الفقرة  (2) رقامة دولة   ن منمكتتتفكيد قاعدة نسأأأأأأأأْ
مواد المتعلقة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن اميعال غير  المن   10من المادة  2جدادةا على ال حو الوارد يإ الفقرة 

من    10من المادة  2نص الفقرة عن كثب  8من مشأأأأروع المادة  1نص الفقرة  ونتبعو  (411)المشأأأأروعة دوليا  
 عن دولة كانت مموجودة من قبلمو   موادا غير أنه يشير رلى الدولة مالسل م عوضا  تلك ال

هإ شأأأأأأأأأأرط عد  اإلخالل مراعاة  لظرف تكون فيه الدولة يإ وضأأأأأأأأأأع يمك ها من اعتماد   2والفقرة  (3)
لوقأايأة أو المعأاابأة رزا  تصأأأأأأأأأأأأأأرف الحركأة المأ كورة ولك هأا تتقأاعس عن القيأا  بأ لأكو وقأد تأدابير اليقظأة أو ا

المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال  موادالمن   10من المادة  3صأأأيغت ه   الفقرة بدقَّة على غرار الفقرة 
يث خالية الدولو إلشأأارة رلى مالدولة السأأل م ووضأأع الحكم يإ سأأياقه من حبا  ولكنا  غير المشأأروعة دوليا  

ون بغإ أن تدفهم اإلشأأأارة رلى مالقواعد المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأروعة دوليا م على أنها 
مواد المن   11رلى    4ارة رلى قواعد القانون الدولإ المتعلقة ب ْسب التصرفا الواردة عموما  يإ المواد من رش

 و(412)ر المشروعة دوليا  المتعلقة بمسؤولية الدول عن اميعال غي

  

ا المجلأأد الثأأانإ )الجم  الثأأانإ( 2001حوليأأة ووو  علقأأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة الأأدولا  من المواد المت  11( من شأأأأأأأأأأأأأأرح المأأادة  1انظر الفقرة ) (409)
 و66ا الصفحة 77والتصونبا الفقرة 

(410) Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (1956), p. 155, 

at pp. 197-198  المجلد ا 2011حولية ووو  ن المواد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدولا  م  11( من شأأأأأأرح المادة 3الفقرة )؛ انظر أيضأأأأأأا
 و66ا الصفحة 77الثانإ )الجم  الثانإ( والتصونبا الفقرة 

 و121 - 107)التقرنر الثانإ للمقرر الةاص(ا الفقرات  A/CN.4/719؛ 65-63ا الصفحات المرجع نفسه (411)

ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( 2001حوليةووو متعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدولا  ( من شأأأأأأأأأأأرح الفصأأأأأأأأأأأل الثانإ من المواد ال1انظر الفقرة ) (412)
 و48و 47تان ا الصفح 77والتصونبا الفقرة 
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  9المادة 
 حاقت خالفة الدول التي تال فيها الدولة السلف قائمة

  ادرا  عن دولة سأل  قبل تارنخ خاليةع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأ -1 
الدولا وتظل الدولة السأأأأأأأأل  قائمةا يظل من حق الدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة 

 الةالية: السل  حتى بعد تارنخ

ع دما يصأأأبح جم  من رقليم الدولة السأأأل ا أو أي رقليم تكون الدولة السأأأل    )أ( 
 مسؤولة عن عالقاته الدوليةا جم ا  من رقليم دولة أخرى؛ أو

ع دما ا فصأأأأأأأأل جم  أو أجما  من رقليم الدولة السأأأأأأأأل  لتشأأأأأأأأكيل دولة واحدة   )ب( 
 أكثر؛ أو أو

ا  كان رقليمها قبل تارنخ خالية  دولة مسأأأأأأأتقلة حداثع دما تكون الدولة الةل    ) ( 
 الدول مباشرة رقليما  تابعا  وكانت الدولة السل  مسؤولة عن عالقاته الدوليةو

تسأعى الدولة المضأرورة والدولة الةل ا يإ ظروف معي ةا رلى التوصأل رلى  -2 
 اتفاق لمعالجة الضررو

ن الأأدولأأة أو اتفأأاق آخر بي  بأأفي توزنع للمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة  2و  1ال تةأأل الفقرتأأان   -3 
 و2و 1السل  والدولة الةل  ع د ت في  الفقرتين 

 الشرح  

ارتكاب الدولة السأل  يعال     بااللتمامات ال اشأئة عنالدولة السأل     احتفاظ 9ات اول مشأروع المادة  (1)
بعد تارنخ خالية الدولا وك لك رمكانية االتفاق بين  ع دما تظل الدولة السأأأأأأأأأل  قائمة  اغير مشأأأأأأأأأروع دوليا  

يإ حال انفصأأأال جم  أو أجما  من الدولة  الةاليةه      نمكن أن تحدثو و ولة الةل  والدولة المضأأأرورةالد
 المع يةا أو رنشا  دولة مستقلة حداثا ا أو نقل جم  من رقليم دولةو 

ت ص على أنه حيثما يكون يعل غير مشأأروع دوليا  صأأادرا  عن دولة  التإالقاعدة  1وتحّدد الفقرة  (2)
ا ابقى من حق  الم كورة تاليا  ت الثالث  تارنخ خالية الدولا وتظّل الدولة السأأل  قائمة يإ الحاالسأأل  قبل 

حق الدولة   وب لك ال اتفثرالدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة السأأأأأأأأل  حتى بعد تارنخ الةاليةو 
  ا ا عكس يإ اختيار العبارتين و وه  ( 413) المضأأرورة يإ االحتجا  بمسأأؤولية الدولة السأأل  بعد تارنخ خالية الدول 

 ةاليةموبعد تارنخ ال متظلم ومحتى

مواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا  عن طرنق  ال ونسأأأأت د ال ص رلى (3)
ه   الصأيغة جميع القواعد المتعلقة بمسأؤولية الدول عن اميعال   تشأملاسأتةدا  صأيغة متحتج بمسأؤوليةمو و 

لى الظروف ال افية لعد  مشأأأأرو ية  أن الدولة السأأأأل  قد تسأأأأتمر يإ االعتماد ع  كماة دوليا و  غير المشأأأأروع
 و(414)اميعال غير المشروعة دوليا  

  

 ,”W. Czapliński, “La continuité, l’identité et la succession d’États — évaluation de cas récents  :انظر (413)

Revue belge de droit international, vol. 26 (1993), pp. 375–392, at p. 388و  ,M. Koskenniemi؛ 

Report of the Director of the English-speaking Section of the Centre, State Succession: Codification 

Tested against the Facts, pp. 71 and 119 ff.و  P. Pazartzis, La succession d’États aux traités؛ 

multilatéraux : à la lumière des mutations territoriales récentes (Paris, Pedone, 2002), pp. 55–56و 
المجلأأد الثأأانإ )الجم  الثأأانإ(   ا2011حوليأأة ووو  من المواد المتعلقأأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة الأأدول وشأأأأأأأأأأأأأأروحهأأاا    27رلى    20انظر المواد   (414)

 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 76و قارن أيضأأأأأأأأا :  111-93ا الصأأأأأأأأفحات  77والتصأأأأأأأأونبا الفقرة 

Session of Tallinn (2015), “State succession in matters of international responsibility”, Fourteenth 

Commission, Rapporteur: Marcelo Kohen, resolution, p. 711, at p. 714 و 
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الحاالت االسأأأأأأأتث ائية التإ توجد ييها صأأأأأأألة مباشأأأأأأأرة بين الفعل أو نتائجه وإقليم  2وتت اول الفقرة  (4)
ال تكون الدولة السأل  يإ وضأع يمك ها من معالجة  الدولة الةل  أو الدول الةل و ويإ ه   الظروفا قد

نقل االلتمامات تلقائيا    2الفقرة سأأأأأتتبع  تبمفردهاا وقد يكون التعاون مع الدولة الةل  ضأأأأأرورنا و وال    الضأأأأأرر
 ص يقط على أنه يجوز للدول التوصأأأأأأأأأل رلى اتفاق تبعا  للحالة الوقائعية والشأأأأأأأأأكل  ترلى الدولة الةل ا بل 

 و(415)ضررامنسب لجبر ال

الأدولأة الةل   وجيهأا  أن تعأالج  كون ييهأا  يوتشأأأأأأأأأأأأأأمأل  بأارة ميإ ظروف معي أةم حأاالت مت وعأة قأد   (5)
أن تعالج  يإ الحاالت التإ يكون ييها رد الممتلكات م اسأأأأأبا  قد يكون وجيها  ا  يعلى سأأأأأبيل المثالالضأأأأأررو  

والفعل غير  همتها  و جهاز من أجأحيثما توجد صأأأأأأأأألة بين رقليم الدولة الةل   أو الدولة الةل  المسأأأأأأأأأؤولية  
فيه تحقق  ظرف  قد يكون وجيها  أن تعالج الدولة الةل  الضأرر يإ وإضأاية  رلى ذلكا    و(416)المشأروع دوليا  
دون وجه حق نتيجة  لفعل غير مشأأأأأأأأأأأأروع دوليا  مرتكب قبل تارنخ الةاليةو وقد يشأأأأأأأأأأأأمل   ثرا الدولة الةل   

من  ندمعت ملكيتهرقليم الدولة الةل ا بمصأأأ ع    ظ ييهاا ضأأأمنذلكا على سأأأبيل المثالا الحاالت التإ يدحتف
 مستثمرنن أجانب أو قبعة ي ية عائدة رلى دولة أخرىو  

المسأأأؤولية بين الدولة السأأأل  والدولة الةل     وقسأأأمةمفهو  المسأأأؤولية المشأأأتركة  3وتت اول الفقرة  (6)
وهإ تؤكأد مجأددا    ا2و 1قرتين عن طرنق االتفأاقو وقأد صأأأأأأأأأأأأأأيغأت هأ   الفقرة دون اإلخالل بمضأأأأأأأأأأأأأأمون الف

ا التإ ت ص على أن مت ببق مشأارنع المواد ه   يإ غياب 1من مشأروع المادة  2القاعدة الواردة يإ الفقرة 
يإ حال  ةالمالي القسأأأأأأأأأأأأمةعلى مسأأأأأأأأأأأأائل  3أي حل مةتل  تتفق عليه الدول المع يةمو وال تقتصأأأأأأأأأأأأر الفقرة 

ئما  ب اته يإ ظل ظروف وقائعية متباا ةا  قد يكون قا التعونو يحسأأأبا بل تعترف بفن شأأأكل الجبر الالز 
 وهو ما اترك المجال مفتوحا  أما  الدولة السل  والدولة الةل  لم اقشة شكل جبر الضرر ضمن االتفاقو  

  

(415) A/CN.4/719 و103 - 98الةاص(ا الفقرات  )التقرنر الثانإ للمقرر 

(416) P. Dumberry, “Is a new State responsible for obligations arising from internationally wrongful acts 

before its independence in the context of secession?”, Canadian Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2005), pp. 419–454, at pp. 429–430و 


